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Hallituksen palsta
Syksyn kuulumisia ja tulevia tapahtumia

Syksy on taas täällä ja Naismetsänhoitajien syksyn ensimmäinen tapahtuma takanapäin! Allas Sea Poolilla järjestetty Viiniä & Venyttelyä oli hurjan suosittu ja keräsi yhteen 21 yhdistyksen jäsentä! Seuraavana tapahtumana on lokakuussa luvassa urailta Pöyryllä, jossa kuulemme mielenkiintoisia uratarinoita sekä saamme tilaisuuden verkostoitua ja vaihtaa kuulumisia. Ehdit vielä ilmoittautua mukaan! Ennen
joulua juhlitaan perinteisesti pikkujoulujen merkeissä.
Hallitus sai kevään kokouksessa kolme uutta jäsentä ja kevät onkin ollut sekä uuden
opettelua että uuden ideointia! Tavoitteenamme on saada jäsenet yhä paremmin
verkostoitumaan keskenään, se tuntuu olevan monelle tärkeä syy kuulua yhdistykseen. Hallitus kannustaa ja mielellään avustaa jäseniään luomaan kontakteja, esimerkkinä jäsenemme nyt syksyllä kokoama sparrausryhmä. Toivotamme ryhmälle
menestystä ja kuulemme mielellämme kokemuksia sekä jäsenten toiveita vapaamuotoisemmista kohtaamisista!
Tässä jäsenkirjeessä Mirjan kirjoittama juttu Viiniä & Venyttelyä -tapahtumasta.
Uratarinat tekevät myös paluun, kun mielenkiintoisen tarinansa meille kertoo Taina
Veltheim.
Mukavaa syksyä ja nähdään tapahtumissa!

Paula Ollila
Naismetsänhoitajat ry:n viestintävastaava
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Naismetsänhoitajat Allas Sea Poolilla
Viiniä & Venyttelyä

Kaunis elokuun ilta päättyi meriveden viileään syleilyyn kun 21 vetreäksi venytellyttä naista pulahti Allas Sea Poolin merivesialtaaseen. 29.8 vietettiin Naismetsänhoitajien viiniä ja venyttelyä -iltaa.
Työpäivän päätteeksi pääsimme yksityiselle venyttelytunnille, joka keskittyi pitkäkestoisiin venytyksiin, joilla avattiin muun muassa istumisesta kireitä lonkankoukistajia. Venyttelyn ja lyhyen loppurentoutuksen jälkeen ohjaajamme Mariko tarjoili
joogamatoille lasilliset viiniä. Lasien tyhjennyttyä siirryimme saunaan ja uimaan.
Kotiin lähti raukeita ja rentoja kehoja. Venyttely, viini ja sauna olivat saaneet työpäivän kiireet unohtumaan.
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Uratarina: Taina Veltheim
1. Kuka olet ja missä tehtävässä toimit?
Olen Taina Veltheim, eläkeläinen tämän vuoden alusta lähtien. Valmistuttuani metsänhoitajaksi vuonna 1983 työskentelin noin vuoden Metsäntutkimuslaitoksessa avustavana tutkijana ja vähän yli vuoden Helsingin yliopistossa metsänarvioimistieteen laitoksella assistenttina kunnes vuonna 1985 sain vakituisen viran maa- ja metsätalousministeriöstä. Ministeriössä tehtävät ja virkanimikkeet vaihtelivat, mutta viimeiset lähes 30 vuotta työskentelin kansainväliseen metsä- ja ympäristöpolitiikkaan liittyvien asioiden parissa. Eläkkeelle
jäin neuvottelevan virkamiehen virasta.
Virkamiesuran rinnalla minulla on ollut toinen ura kehitysyhteistyössä. Lähdin jo vuonna
1986 ensimmäisen kerran Afrikkaan, Tansaniaan metsäninventointiprojektiin ItäUsambaran vuoristosademetsiin. Afrikan työvuosia kertyi lähes kymmenen; Tansanian lisäksi työskentelin myös Sudanissa ja Keniassa. Neljä kertaa työskentelin metsien suojeluun
ja kylämetsätalouteen liittyvissä kehitysyhteistyöprojekteissa ja viimeinen tehtävä Afrikassa
oli erityisasiantuntijana Suomen suurlähetystössä Nairobissa, Keniassa.
2. Miksi olet mukana Naismetsänhoitajissa?
Työuran aikana oli hyvä verkostoitua muiden metsäalalla toimivien naisten kanssa. Naismetsänhoitajien järjestämät tapaamiset ja tapahtumat ovat mielenkiintoisia ja hauskoja ja
on mukava tavata tuttuja ja tutustua uusiin ihmisiin.
3. Millaisia haasteita olet kohdannut työurallasi? Miten niistä on selvitty?
Konfliktitilanteilta esimiesten, työtoverien ja alaisten kanssa ei ole voinut välttyä, mutta
aina niistä on puhumalla selvitty.
4. Kuinka ylläpidit osaamistasi?
Olin viimeistä vuosikurssia, joka suoritti vanhamuotoisen metsänhoitajan virkatutkinnon.
Opiskelin työn ohella ja suoritin myös maatalous-metsätieteiden kandidaatin tutkinnon.
Kehitysyhteistyöhön liittyen suoritin maatalousneuvonnan kandidaatin tutkinnon Englannissa, Readingin yliopistossa. Työn ohella suoritin myös johtamisen erityisammattitutkinnon ja osallistuin useisiin työnantajan tarjoamiin koulutuksiin (mm. ruotsin ja englannin
kielet, esiintymis- ja neuvottelutaidot). Ulkomailla työskennellessäni opiskelin aina paikallista kieltä.
5. Kuinka onnistui työn ja perheen/vapaa-ajan yhdistäminen?
Työhöni liittyi paljon matkustamista, mutta yritin aina pitää kiinni muutamista harrastuksista ja tavata läheisiä ja ystäviä niin usein kuin voin.
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6. Miten arvelet metsäalalla vaadittavan osaamisen muuttuvan tulevina vuosina?
Digitalisaatioon liittyviä taitoja tarvitaan varmaan enemmän joka alalla.
7. Kerro joku työelämäsi huippuhetki
Oli upeaa nähdä, miten kehitysyhteistyöllä voi saada tuloksia aikaan. 1990-luvun puolessavälissä työskentelin Keniassa projektissa, jossa opetettiin kyläläisiä kasvattamaan ja istuttamaan puun taimia. Vuonna 2011 eri maiden suurlähettiläät tekivät retkeilyn Nakuruun
Menengain kraaterille, josta oli hieno näkymä alas laaksoon. 15 vuodessa laakso oli muuttunut lähes puuttomasta vihreäksi keitaaksi.

8. Mitä kuuluu elämääsi työuran jälkeen?
Nautin täysin kiireettömistä aamuista ja vapaista päivistä. Vihdoinkin on hyvin aikaa läheisten ja ystävien tapaamiselle, harrastuksille ja matkustelulle.
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Vielä ehdit mukaan: Urailta Pöyryllä 8.10.2019!
Naismetsänhoitajat pääsevät vieraaksi kansainväliseen konsultointi- ja suunnitteluyritys
Pöyryyn tiistaina 8.10.2019 klo 17.30. Pöyry suunnittelee ja toteuttaa energia-, teollisuusja infratoimialojen hankkeita.
Tilaisuuden avaa Vice President Saara Söderberg ja omasta urastaan kertovat Senior
Consultant Aila Vapaaoksa, Consultant Elina Ojanen ja Senior Consultant Hanna Yliherne.
Tarjottavien mitoittamiseksi pyydämme ilmoittautumiset 3.10.2019 mennessä Eeva-Liisa
Tiitolalle (eevaliisatiitola@gmail.com). Kerrothan myös ruoka-allergiasta.
Urailta järjestetään Pöyryn pääkonttorilla, joka sijaitsee Vantaalla kehäradan varrella
(Jaakonkatu 3, Vantaankosken asema).
Tilaisuus on avoin myös Naismetsänhoitajien toiminnasta kiinnostuneille opiskelijoille.

