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Hallituksen palsta

Oikeissa töissä
Toimin puunhankintaorganisaatiossa kuljetusesimiehenä. Laitan siis puutavaraautoille kuljetustilauksia, kuinka paljon, milloin ja mihin puuta pitää toimittaa. Työ
on 99 % toimistotyötä. Marraskuussa halusin lähteä pitkästä aikaa puutavara-auton
kyytiin. Kerrankin oikeisiin töihin ja näkemään, miten asiat oikeasti sujuvat.
Olihan se taas silmiä avaavaa nähdä puunajoa käytännössä. Tietokoneen näytöllä
puut ovat vain motteja kartalla, mutta tosielämässä se on paljon muutakin. Varsinkin näillä pakkasettomilla sadesäillä, kun kaikki varastopaikat eivät olekaan ajettavissa, ja että sillä isolla autolla ajaminen kestää oikeasti kauemmin kuin henkilöautolla. Ainakin näissä hommissa vielä tarvitaan ihmisen työtä, puut eivät robotilla
siirry.
Siinä kun ammattilaisen kuorman tekoa katselin, koitin vain ajatella, että kyllä se
minunkin työni on tarpeellista ja oikeaa, vaikka välillä excel-taulukoiden ja raporttien pyörittely muulta tuntuukin. Jonkun pitää esimerkiksi jakaa ajettavat puumäärät
eri kuljetusyritysten välillä ja seurata tavoitteiden toteutumista.
Olipa työtehtävä mikä tahansa, olisi varmasti hyvä välillä päästä näkemään ketjun
seuraavan työtehtävän hoitamista, miten oma tekeminen vaikuttaa muihin ja miten
muiden työ taas vaikuttaa omaan. Löytyisi varmasti kehitettävää puolin ja toisin.
Ehkäpä saisi jotain uutta näkökulmaan omaan tekemiseen.
Olipa työt millaisia tahansa, toivottavasti jokainen naismetsänhoitaja saa nyt joulun
tienoilla levättyä ja unohtaa hetkeksi työasiat. Mukavaa ja rentouttavaa joulun aikaa sekä onnea ja menestystä uudelle vuodelle!

Jaana Viinikainen
Naismetsänhoitajat ry:n jäsenvastaava
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Innostava Urailta Pöyryllä
Naismetsänhoitajat pääsivät Pöyryn vieraaksi lokakuun 8. Urailta kiinnosti
erityisesti opiskelijoita ja vastavalmistuneita jäseniä ja jäsenyydestä kiinnostuneita.
Ilta oli menestys. Kuulimme kolme erilaista uratarinaa, joista jokainen herätti
runsaasti kysymyksiä ja keskustelua. Uratarinansa meille kertoivat Senior
Consultant Aila Vapaaoksa, Senior Consultant Hanna Yliherne ja Consultant Elina
Ojanen. Näiden kolmen rohkean naisen uraan oli mahtunut lukuisia käänteitä,
haasteita ja ennen kaikkea onnistumisia.
Perspektiiviä työelämän muutoksiin antoi Ailan kertomus siitä, kuinka internet
muutti tiedon hakua ja koostamista ja siten koko toimialaa. Mikä voikaan olla
seuraava yhtä suuri mullistus?
Illan alustajia yhdisti paitsi uran kansainvälisyys myös silminnähtävä motivaatio
oppia uutta, kehittyä ja sopeutua. Illan tunnelman kiteytti Ailan toteamus ”Mitä
tahansa tekeekin, niin töissä pitää olla hauskaa.”
Kiitos Pöyrylle inspiroivasta illasta!
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Pikkujoulut 28.11. Hohtogolf West Coastissa
Naismetsänhoitajien pikkujouluja vietettiin hohtocurlingin merkeissä. Moni meistä
oli ensimmäistä kertaa hohtocurlaamassa, mutta pelin perusteet oppi nopeasti.
Pelin tiimellyksessä ehdittiin myös tutustua uusiin jäseniin ja kertoilla pienimuotoisesti omia uratarinoita.

Alussa pelailu oli hyvin rentoa, mutta viimeisillä kierroksilla taisteltiin jo puolitosissaan. Virvokkeet ja naposteltavat maistuivat pelin yhteydessä.
Peli oli jännittävä, koska aluksi kaikki pisteet menivät toiselle joukkueelle, mutta
loppua kohden toinen joukkue tsemppasi, ja lopputulos oli hieno 10–10 tasapeli.
Kiitos osallistujille!
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Uratarina: Salla-Mari Järvinen

1. Kuka olet ja missä tehtävässä toimit?
Olen Salla-Mari Järvinen ja työskentelen AFRY:lla konsulttina Biorefining-tiimissä.
Olen työskennellyt AFRY:llä nyt viimeiset pari vuotta ja tehnyt erilaisia projekteja,
pääosin markkinatutkimuksia metsäsektorin biotuotteista, kuten eri sellu-, paperija kartonkilaaduista. Markkinatutkimuksiin kuuluu eri osa-alueita, esimerkiksi kysyntä- ja tuotantodatan analysointia, trendien tutkimista sekä hintojen tarkastelua.
Ennen konsulttihommiin siirtymistä olin kesätöissä muun muassa UPM Metsällä ja
Metsä Boardilla, joissa työskentelin asiakaspalvelutehtävissä. UPM:llä olin tekemisissä yksityismetsänomistajien kanssa kun taas Metsä Boardilla vastasin Tanskan ja
Baltian asiakastilauksista.
Valmistuin metsätieteiden maisteriksi joulukuussa 2018. Pääaineeni oli liiketaloudellinen metsäekonomia ja lisäksi opiskelin sivuaineena tuotantotaloutta Aaltoyliopistossa.
2. Miksi olet mukana Naismetsänhoitajissa?
Mielestäni tämä on hyvä verkostoitumispaikka ja lisäksi on aina mukava tutustua
uusiin ihmisiin ja päästä keskustelemaan muiden metsäalalla olevien naisten kanssa.
3. Millaisia haasteita olet kohdannut työurallasi? Miten niistä on selvitty?
Välillä on ollut hankalia tilanteita esimerkiksi asiakaspalvelutyötä tehdessä. Kaikesta
kuitenkin selviää keskustelemalla ja tutkimalla tarkemmin asioita.
4. Kuinka ylläpidät osaamistasi?
Ylläpidän osaamistani etenkin lukemalla alan julkaisuja ja uutisia sekä keskustelemalla kollegoiden kanssa, joilta saa uutta näkemystä asioihin. Välillä projekteissa on
myös hienoa kun pääsee tekemään haastatteluja eri asiantuntijoiden kanssa, sillä
etenkin niitä tekemällä ymmärtää asioita aivan uudella tavalla.
Tässä työssä pystyy melko helposti ylläpitämään osaamistaan, sillä jokaista projektia varten täytyy perehtyä dataan ja selvittää eri asioita. Lisäksi pidän siitä, että aina
oppii jotain uutta, millä pystyy syventämään aiempaa osaamistaan.
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5. Kuinka onnistuu työ ja perheen/ vapaa-ajan yhdistäminen?
Perheen ja vapaa-ajan yhdistäminen onnistuu melko helposti. Välillä joutuu vähän
tinkimään vapaa-ajastaan jos on aikatauluiltaan tiukkoja projekteja, mutta se on
aina vain väliaikaista. Arkisin yritän urheilla mahdollisimman paljon ja viikonloppuisin vietän aikaa lähimmäisten kanssa.
6. Miten uskot metsäalalla vaadittavan osaamisen muuttuvan tulevina vuosina?
Uskon, että etenkin digitalisaatio tulee muuttamaan metsäalaa tulevaisuudessa,
esimerkiksi uusien teknologioiden ja innovaatioiden kehittyessä. Myös nyt jo ajankohtaiset aiheet, kuten ilmastonmuutoksen hillitseminen, ekosysteemipalvelut ja
uudet liiketoimintamahdollisuudet tulevat olemaan entistä enemmän esillä. Lisäksi
nykyään työelämässä tarvitaan osaamista monilta eri sektoreilta, joten laajempaa
tietotaitoa eri aihealueista varmasti tarvitaan myös tulevaisuudessa.
7. Kerro joku työelämäsi huippuhetki
Projektityössä parasta on varmasti se kun saa hyvää palautetta asiakkailta. Muistan
esimerkiksi viime keväältä, kun tein markkinatutkimusta eräälle suurelle kansainväliselle metsäteollisuusfirmalle ja heidän toimitusjohtajansa oli kehunut raporttiamme. Etenkin tällainen palaute lisää motivaatiota ja halua tehdä työnsä entistä
paremmin.
8. Mitä vielä haluaisit saavuttaa työurallasi?
Minulla on kova halu oppia uutta ja syventää osaamistani. Opintoni keskittyivät
enemmän itse metsätalouteen, esimerkiksi puuston arviointiin ja metsänhoitoon,
mutta olen nyt vasta työelämässä päässyt tutustumaan tarkemmin itse metsästä
saataviin lopputuotteisiin ja niiden markkinoihin.
Etenkin markkinatuntemuksen syventäminen eri lopputuotteissa on yksi tavoitteistani. Lisäksi tietysti haluan päästä urallani eteenpäin, esimerkiksi päästä vetämään
projekteja ja olemaan entistä enemmän tekemisissä asiakkaiden kanssa.

