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Puheenjohtajan palsta
Vuosikokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen jälkeen hallituksen kokoonpano toimintavuodelle on seuraava:
Puheenjohtaja:

Hannele Visuri (hannele.visuri(at)gmail.com)

Sihteeri:

Mirja Rantala (rantala.mirja(at)gmail.com)

Taloudenhoitaja:

Varpu Oinas (varpu.oinas(at)gmail.com)

Jäsenvastaava:

Eeva-Liisa Tiitola (eevaliisatiitola(at)gmail.com)

Tiedottaja:

Marja Kurkela (marjajkurkela(at)gmail.com)

Nettivastaava:

Laura Kakkonen (laura.kakkonen(at)gmail.com)

Vuosikokouksessa Laura Matkala jäi pois hallituksesta. Suuri kiitos Lauralle neljän
vuoden työpanoksesta ja iloisesta yhteistyöstä! Yhdistystyö on yhdessä tekemistä ja
on hienoa, että meillä on aktiivisia hallituslaisia viemässä naismetsänhoitajia eteenpäin. Siitä lämmin kiitos! Jotta pääsisimme kaikki ääneen, puheenjohtajan palsta
muuttuu hallituksen palstaksi, jota jokainen hallituslainen saa kirjoittaa vuorollaan.
Uusia näkökulmia siis luvassa!
Aurinkoista kevään jatkoa ja nähdään tapahtumissa!
Hannele

Hallitus 2018. Vasemmalta alkaen: Mirja Rantala, Varpu Oinas,
Eeva-Liisa Tiitola, Hannele Visuri, Laura Kakkonen, Marja Kurkela
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Naismetsänhoitajien vuosikokous 8.3.
Naismetsänhoitajien vuosi 2018 polkaistiin vahvasti käyntiin naistenpäivänä 8.3.
vuosikokouksen merkeissä Keskuskauppakamarilla. Ennen virallista vuosikokousta
kuulimme Keskuskauppakamarin johtaja Anne Horttanaisen esityksen naisjohtajuudesta. Annen esitys oli puhutteleva ja aiheensa puolesta erittäin tärkeä. Lasikattojen
murtamisessa on yhä runsaasti työsarkaa, joskin paljon on myös tultu eteenpäin.
Keskuskauppakamari on strategiassaan sitoutunut edistämään naisjohtajuutta. Anne
taustoitti esityksessään naisjohtajuuden tilaa ja kehitystä Suomessa sekä kertoi keinoista, joilla Keskuskauppakamari on konkreettisesti edistänyt strategista tavoitettaan. Yhtenä keskeisenä menetelmänä on naisjohtajien mentorointiohjelma, joka
pyörähtää käyntiin tänä keväänä jo neljättä kertaa. Lisää Naisjohtajaohjelmasta voi
lukea ohjelman verkkosivuilta, https://naisjohtajat.fi/. Sivustolta löytyy kattavasti
tietoa ohjelmasta sekä naisjohtajuuteen liittyviä selvityksiä. Naisjohtaja-ohjelma on
vaikuttava esimerkki siitä, kuinka päämäärätietoisella yhteistyöllä ja ammattitaidolla
voidaan saada aikaan muutosta.
Annen esityksen jälkeen vuorossa oli vuosikokouksen virallinen osuus, jossa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Käsiteltäviin asioihin lukeutui muun muassa kuluvan vuoden toimintasuunnitelman vahvistaminen – tällekin vuodelle on luvassa paljon mielenkiintoista ohjelmaa ja yhdessä tekemistä, kuten toukokuussa järjestettävä kevätretki, josta lisätietoja tässä kirjeessä.

Tukea tapahtumien järjestämiseen
Naismetsänhoitajat ry:n hallitus haluaa kannustaa jäseniä järjestämään omatoimisesti yhdistyksen muuta toimintaa täydentäviä tapahtumia, erityisesti pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Tapahtumista tiedottamisessa saa käyttää Naismetsänhoitajat
ry:n tiedotuskanavia, ja hallitus on päättänyt myöntää myöskin pientä taloudellista
tukea tapahtumien järjestämiseen vuonna 2018. Tukea voi saada silloin, kun tapahtuma on kaikille naismetsänhoitajat ry:n jäsenille avoin ja siihen osallistuu vähintään
4 jäsentä. Tukea on haettava kuitenkin aina erikseen ja etukäteen Naismetsänhoitajat ry:n hallitukselta. Tukea myönnetään budjetin sallimissa rajoissa, mutta sen suuruus on lähtökohtaisesti 5 euroa/jäsen, kuitenkin enintään 50 euroa/tapahtuma.
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Minna Canth -foorumin Johtajuusviestintä-seminaari
Voit osallistua Minna Canth -foorumin Kuopiossa järjestettävään Johtajuusviestinnän seminaarin etuhintaan 150,00 € mainitessasi ilmoittautumisen yhteydessä olevasi naismetsänhoitaja. Lisätietoa seminaarista tästä linkistä.

Kevätretki Sipoonkorpeen sunnuntaina 20.5.
Lähde mukaan yhdistyksen kevätretkelle Sipoonkorpeen sunnuntaina 20.5.! Tutustumme Sipoonkorven kansallispuistoon kävelylenkillä, joka alkaa klo 11:00 Tasakalliontien parkkipaikalta (ks. kulkuyhteydet tämän linkin takaa, tai kartta alla). Kierrämme Kalkinpolttajanpolun, joka kulkee kansallispuiston mäkisessä maisemassa
noin viiden kilometrin matkan. Yhdistys tarjoaa evästauolla pientä purtavaa, mutta
varaathan mukaan oman juomapullon. Retken arvioitu kesto on noin kolme tuntia.
Ilmoittautumiset Lauralle (laura.kakkonen(at)gmail.com) tai Hannelelle (hannele.visuri(at)gmail.com) 14.5. mennessä. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä mahdollisen erikoisruokavalion sekä mikäli tarvitset kyydin kohteeseen - pyrimme järjestelemään yhteiskuljetuksia mahdollisuuksien mukaan. Tapahtuma on Loimun tukema ja avoin kaikille Loimun naisille. Tapahtuman tiedot löydät myös Naismetsänhoitajien Facebook-sivuilta.

Tasakalliontien P-alue
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Uratarina: Anne Toppinen
1. Kuka olet ja missä tehtävässä toimit?
Olen ollut töissä Helsingin yliopistolla vuodesta 2008 nykyisellä metsäekonomian ja
markkinoinnin opintosuunnalla. Virallisesti professuurin ala on puumarkkinatiede (se
“ Juslinin paikka“), mutta nuorempi polvi ei sitä termiä tunne eikä koe omakseen –
enkä ihmettele. Opetan mm. metsäekonomian perusteiden kurssia ja vastuullista
liiketoimintaa metsäbiotaloudessa, lisäksi ohjaan alan graduja ja väitöskirjoja.
Maisteriopetus on englanniksi, mikä on myös tutkimusryhmämme työkieli. Teemme
erityisesti tutkimusta erilaisista kestävyyskysymyksistä luonnonvara-aloilla, yritysten
strategioista, kestävästä kuluttamisesta ja innovaatioista. Puurakentaminen on yksi
ajankohtainen teema, jonka alla töitä tekee useampi tutkija ryhmässämme.
2. Miksi olet mukana Naismetsänhoitajissa?
Olin Naismetsänhoitajien hallituksessa 1990-luvulla ja sen jälkeen mukana tapahtumissa kun vain aikatauluihin on sopinut. Minusta tämä on tärkeä verkosto ja kohtaamispaikka eri uravaiheissa oleville naisille. Tapahtumat ovat olleet aina mielenkiintoisia ja tosi virkistäviä!
3. Millaisia haasteita olet kohdannut työurallasi? Miten niistä on selvitty?
Työuran haasteista aina kysytään. Sanoisin että suurimmat haasteet olivat lasten (nykyään jo 25 v. ja 17 v. ikäisiä) ollessa pieniä kun teimme yhtä aikaa mieheni kanssa
väitöskirjoja. Isovanhempia ei asunut lähimaillakaan. Silloin oppi ennakoimaan, aikatauluttamaan töitä ja olemaan aika tehokas, mistä on ollut paljon hyötyä myöhemminkin. Syrjintää en koe kohdanneeni enkä #me too-ilmiöön ole itse joutunut. Mutta
kieltämättä vieläkin välillä tuntuu ankealta olla asiantuntijana ainut nainen jossakin
ryhmässä. Viimeksi näin oli viime viikolla Itävallassa bioenergia-alan huippututkimusyksikön kokouksessa: 23 miestä ja minä. Mukava kokous, mutta maskottimainen
olo tulee väkisin!
Vielä työelämän haasteisiin liittyen haluaisin sanoa että mitään akateemista vapautta ei ole enää olemassakaan. Me professorit olemme jonkinlaisia pienyritysten
toimitusjohtajia ja moniottelijoita akateemisella pelikentällä. Tutkimusrahoitus on
tiukan työn takana tänä päivänä.
4. Kuinka ylläpidät osaamistasi?
Osaamisen ylläpito tulee omalla kohdallani testattua joka kerran kun menen pitämään luentoa yliopistolla. Että pystyy opettaman on oltava ajan tasalla. Väitöskirjojen ohjaus auttaa myös hirveästi oppimaan uutta tutkimuksesta ja eri menetelmistä,
koska kaikkeen kiinnostavaan eivät aika eikä omat rahkeet riitä.
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5. Kuinka onnistuu työ ja perheen/ vapaa-ajan yhdistäminen?
Työn, perheen ja vapaa-ajan yhdistämisessä luulen että se vapaa-aika ja omat harrastukset ovat olleet asia, joka on eniten joustanut uran aikana. Ilman erittäin kannustavaa ja lastenhoidossa tasapuolista miestäni Samia en varmasti olisi edennyt eri
työpaikoissani samalla tavalla kuin nyt. Kun aikaa jää tykkään lukea dekkareita ja harrastaa liikuntaa. Pelaan nykyään taas tennistä ja talvisin hiihdän. Oheinen kuva on
viime kesän Ruotsin vaellusreissulta Kebnekaiselta. Perheelle mökki Itä-Suomessa on
tärkeä henkireikä ja puuhamaa. Olen aika huono kokki, mutta osaan käyttää aika
näppärästi ompelukonetta ja puutarhanhoito on alkanut myös kiinnostaa enemmän.
6. Miten uskot metsäalalla vaadittavan osaamisen muuttuvan tulevina vuosina?
Jos miettii metsäalalla vaadittavaa osaamista tulevaisuudessa sanoisin että kannattaa opiskella sitä mikä eniten kiinnostaa ja profiloitua sen kautta. Alan hyvä perusosaaminen on välttämättömyys ja omalla kohdallani nämä ovat taloustieteen ja liiketaloustieteen työkalujen soveltamista metsäalan kysymyksiin. Lisäksi kannattaa
panostaa johonkin toiseen vahvuusalueeseen – on se sitten kestävyysasiat, viestintä,
projektiosaaminen tai Java-ohjelmointi. Kansainvälistä kokemusta kannattaa koettaa
hankkia jo opiskeluaikana. Yliopistojen kieliopetustarjonta on todella hyvää, joten
sitä suosittelen hyödyntämään. Ilahduttavaa oli hakijamäärien nousu taas tänä
vuonna metsätieteissä, alan tulevaisuuteen riittää siis uskoa.
7. Kerro joku työelämäsi huippuhetki.
Työelämän huippuhetkiä ovat olleet tietysti ne kun omat opiskelijat ovat päässeet
eteenpäin työelämässä. Esimerkiksi omien tohtoriopiskelijoiden väitökset ovat aina
helmiä. Nyt kesäkuussa väittelee jo 13. tohtoriohjattavani, mikä kai kuvastaa intohimoista suhtautumistani tieteeseen.
8. Mitä vielä haluaisit saavuttaa työurallasi?
Kysymys mitä haluaisin työuralla vielä saavuttaa onkin
vaikea. Kaikkiaan koen olleeni onnekas ja päätyneeni
tekemään aika lailla sitä mistä tykkään. Mutta vielä on
n. 15 vuotta jäljellä. Yliopistourallakin voi toimia hyvin
erilaisissa rooleissa eikä todellakaan ole uhkana että
pääsisi pitkästymään. Olin myös viime vuonna lähellä
vaihtaa professuuriin toisessa organisaatiossa, eli joku
uusi pestikään ei ole täysin poissuljettu vaihtoehto.

Anne Toppinen

