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Hallituksen palsta
Innostusta ja jahkailua
Naismetsänhoitajien hallitus valittiin vuosikokouksessa maaliskuussa ja järjestäytymiskokous oli jo vuosikokousta seuraavalla viikolla. Innostus oli järjestäytymiskokouksessa suuri ja tehtävienjako sujui yhteisymmärryksessä. Sovittiin jäsenkirjeen
aikataulusta ja mihin mennessä tekstien tulee olla valmiina. Laitoin muistutuksen
reilua viikkoa ennen määräpäivää. Silloin vaan ei tuntunut olevan aikaa, joten siirsin
muistutusta. En oikeasti olisi tarvinnut mitään muistutusta, asia kyllä kävi mielessä
säännöllisin väliajoin. Tunnustan, että olen (ilmeisesti) parantumaton jahkailija ja
tämäkin kirjoitus syntyy päivää ennen määräaikaa. Hallituksen kokouksessa vitsailimme uuden puheenjohtajan linjapuheesta ja ajattelin, että haluan kirjoittaa jotain
kerta kaikkiaan nerokasta. Ei onnistunut.
Mitä haluaisin sanoa, on se, että naisasia on ajankohtaisempi kuin pitkään aikaan. Kuten vuosikokouksessa kuulimme, niin tasa-arvon eteneminen ei ole itsestäänselvyys. Me too -kampanja on saanut aikaan jo vastareaktion. Olen kuullut sanottavan, että Suomi on liian tasa-arvoinen, mitä se ikinä tarkoittaakaan. Kuulostaa
myös oudolta, että olemme kuulleet mielipiteitä, joiden mukaan valkoinen heteromies on uhattuna. Olen miettinyt, mistä tämä johtuu. Tuntevatko miehet oikeasti
olonsa uhatuksi? Naiset kouluttautuvat ja osallistuvat yhteiskunnan toimintaan.
Nainen ei enää tarvitse miestä elättäjäkseen. Pelottaako miehiä, että naiset ajavat
ohi? Tai kokevatko he, ettei heitä tarvita? Ehkä elämme murroskautta. Muutos voi
olla vaikea, jos kokee kovin perinteisen sukupuoliroolin ainoaksi oikeaksi.
Kuitenkin tasa-arvon vaatimus tarkoittaa – niin – tasa-arvoa. Sitä, että olemme
kaikki samalla viivalla, eikä esimerkiksi, uskonto, ikä tai sukupuoli, olkoon se nainen,
mies tai jokin muu, määrää sitä mitä voimme saavuttaa.
Ihanaa kevättä kaikille!

Eeva-Liisa Tiitola
Naismetsänhoitajat ry:n puheenjohtaja
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Uusi hallitus esittäytyy

Puheenjohtaja: Eeva-Liisa Tiitola (eevaliisatiitola@gmail.com)
Olen ollut hallituksessa tapahtumavastaavana sekä
jäsenvastaavana ja nyt puheenjohtajana. Olen valmistunut Helsingin yliopistosta, pääaineena metsäekologia. Parhaillaan olen töissä tietoasiantuntijana. Perheeseen kuuluu puoliso ja kolme kissaa. Harrastuksiini
kuuluu kuntosali sekä kiiltokuvien keräily.

Sihteeri: Mirja Rantala (rantala.mirja@gmail.com)
Valmistuin Joensuusta vuonna 2008. Työskentelen
Suomen riistakeskuksen viestinnässä. Vaikka pääosa
työajastani kuluu muiden kuin metsäisten aiheiden
parissa, kuuluu tehtäviini myös riistaa suosivan riistametsänhoidon edistämistä.
Metsissä itselle kiinnostavinta on niiden monikäyttö ja
monimuotoisuuden turvaaminen. Vapaa-ajalla viihdyn
crossfit-tunneilla ja loppukesästä mustikkametsässä.

Taloudenhoitaja: Varpu Oinas (varpu.oinas@gmail.com)
Minulla pyörähtää nyt käyntiin neljäs vuosi Naismetsänhoitajat ry:n taloudenhoitajana. Metsänhoitajaksi
olen valmistunut vuonna 2015 Helsingistä liiketaloudellisen metsäekonomian opintosuunnasta. Aiemmalta koulutukseltani olen farmaseutti, ja olenkin ennen
nykyistä työpaikkaani ollut farmasian alan hommissa
kymmenisen vuotta. Tällä hetkellä työskentelen Stora
Ensolla sahatavaraviennin parissa. Järjestötoiminnan
lisäksi harrastan sekalaista askartelua sekä fustraa.
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Jäsenvastaava: Jaana Viinikainen (jaana.a.viinikainen@gmail.com)
Valmistuin 2014 Helsingistä metsäteknologian pääaineesta. Valmistumisen jälkeen olen työskennellyt
määräaikaisissa tehtävissä puunkorjuun ja kuljetuksen parissa sekä UPM Metsällä että Stora Enso
Metsällä. Tällä hetkellä olen kotona vanhempainvapaalla.
Lähdin mukaan hallitukseen verkostoitumaan ja tutustumaan uusiin ihmisiin metsäalalla. Vapaa-ajalla koitan käydä silloin tällöin urheilemassa. Leipominen ja
etenkin taikinan syöminen on myös lähellä sydäntäni.
Viestintävastaava: Paula Ollila (paula.johanna.ollila@gmail.com)
Olen uusi hallituksessa, ja valmistunut vuonna 2010
Viikistä pääaineenani metsävarojen inventointi. Työskentelen Lukessa tutkijana. Vapaa-ajalla touhuilen 5vuotiaan poikani kanssa; kesäkaudella olemme innokkaita kaupunkiviljelijöitä ja talvisin koko perheen löytää laskettelurinteestä. Omaa aikaani ovat joogatunnit
ja muu ryhmäliikunta.

Tapahtumavastaava: Emilia Palojärvi (epalojarvi@hotmail.com)
Opiskelin kandivaiheen Helsingissä ja maisterivaiheen
Joensuussa, josta valmistuin keväällä 2015. Olen myös
aiemmin valmistunut myyntityön tradenomiksi, ja tällä
hetkellä työskentelen asiakkuuspäällikkönä Greenledillä. Työni on siis myydä valoa, ja metsäteollisuuden
taustani vuoksi olenkin erikoistunut teollisuusasiakkaiden palvelemiseen.
Rakastan ruokaa; ruokamatkailun, ruuanlaiton ja ravintoloissa käymisen lisäksi lempiharrastukseni on
säilöminen. On ihanan rentouttavaa säilöä kesä purkkiin tai pakkaseen, odotan jo innolla uutta satokautta! Naismetsänhoitajien toimintaan lähdin mukaan
valmistumiseni jälkeen, kun huomasin kaipaavani samanhenkistä yhteisöä, jossa voi keskustella avoimesti
työelämään liittyvistä asioista.
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Naismetsänhoitajien vuosikokous 8.3.2019
Tasa-arvossa on vielä tehtävää
Vuosikokouksen alussa Naisjärjestöjen Keskusliiton järjestöpäällikkö Anniina Vainio
kertoi keskusjärjestön toiminnasta. Keskusliittoon kuuluu 60 jäsenjärjestöä, joista
yksi on Naismetsänhoitajat.
Kuten vaalivuoteen kuuluu, myös Naisjärjestöjen Keskusliitto on julkaissut hallitusohjelmatavoitteensa. Ohjelman ytimenä ovat tasa-arvopakin pysäyttäminen ja
konkreettiset teot tasa-arvoisemman yhteiskunnan puolesta.
Vainio nosti alustuksessaan esiin herättäviä esimerkkejä tasa-arvotyön tarpeesta.
Hänen mukaansa muun muassa naisten raskaussyrjintä on työelämässä tavallista
ja naisiin kohdistuva väkivalta on yhä Suomessa surullisen yleistä. Vainio kertoi
myös suomalaisen koulutuksen vahvasta segregoitumisesta.
Onneksi Vainiolla oli esimerkkejä myös myönteisestä kehityksestä. Esimerkiksi
Yle Urheilu on lähtenyt mukaan tasa-arvotyöhön lisäämällä naisten urheilun näkyvyyttä.
Vainio kannusti myös Naismetsänhoitajia yhdistyksenä konkreettiseen tasaarvotekoon, jota voi ehdottaa osaksi keskusliiton ohjelmaa. Onko sinulla mielessä
sopiva idea, johon Naismetsänhoitajat voisivat tarttua?
Lisää tietoa Naisjärjestöjen Keskusliitosta www.naisjarjestot.fi
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Save the date: Kevätretki Vallisaareen sunnuntaina 19.5.
Lähde mukaan yhdistyksen kevätretkelle Vallisaareen sunnuntaina 19.5.2019! Tiedossa on retkeilyä kauniissa luonnossa ja mukavaa yhdessäoloa. Yhdistys tarjoaa
pientä evästä. Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet luvassa myöhemmin! Tapahtuma
on Loimun tukema.

