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Hallituksen palsta
Hyvät jäsenet,
Naismetsänhoitajien uusi hallitus on koossa ja esittäytyy tässä jäsenkirjeessä. Suuri
kiitos työstänne edellisen hallituksen Eevalle ja Varpulle!
Onko nyt muotia miettiä asioiden merkityksellisyyttä? No, minäkin pohdin Naismetsänhoitajien merkitystä yhteisönä sekä omasta näkökulmastani. Naisen paikasta metsäalalla puhutaan usein jo tasa-arvoisena. Kuitenkin tasa-arvokyselyn perusteella ja naisten keskustelujen perusteella voidaan todeta, että löytyy paljon kokemuksia heikompana astiana tai hyvänä jätkänä kohtelusta sekä rakenteissa ja asenteissa syvällä olevasta tasa-arvoisuuden puutteesta. Meidän on edelleen erittäin
perusteltua pitää yhdistyksemme vireänä tasa-arvoisen työelämän kannattajana.
Eikä ole yhtään epäreilua ketään kohtaan, että on olemassa tämä verkosto, jossa
jokainen on oikeutettu olemaan äänessä; kuka oletkin, mistä tuletkin ja mitä harrastatkin. Toimimme kuitenkin kohdellen kaikkia tasa-arvoisesti ikään, sukupuoleen
ja taustaan katsomatta. Pidetään tärkeän yhdistyksemme toiminta vireänä ja edelleen osana naisten verkostoja laajemminkin.
Ihmisellä on tarve kuulua johonkin. Itselleni Naismetsänhoitajat antaa fiiliksen siitä,
että kuulun tähän pysyvään yhdistykseen. Tässä ryhmässä on helppo hengittää ja
olla mukana. Täältä voin saada tukea naismetsänhoitajana keskustellen ja seuraten
toisten toimintaa. Henkilökohtaisesti odotan paljon myös kohtaamisia livenä tai
netissä! Voisi ajatella, että tämä on ammatillinen kotipaikka.
Tervetuloa kaikille mukaan toimintaan, aktiivisesti tai sivusta seuraten, oman tilanteen mukaan!
Jaana Turunen
Naismetsänhoitajat ry:n puheenjohtaja
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Uusi hallitus esittäytyy
Puheenjohtaja: Jaana Turunen (jaana.maria.turunen@gmail.com)
Moikka!
Toivon,
että
minulla
on
annettavaa
Naismetsänhoitajille uudessa puheenjohtajan pestissäni.
Metsänhoitajaksi opiskelin Joensuussa nauttien retkeilyistä.
Työelämän varrella olen saanut kokemusta latan,
raivaussahan ja pottiputken jatkona, korjuupomona ja
nykyisin operaatioesimiehenä sekä tiiminvetämisen,
ympäristön ja metsänhoitopalveluiden parissa. Sydäntäni
lähellä ammatillisesti ovat ilmasto, metsätuhot ja
metsänhoito. Tämä savolainen muutti Vantaalle kaksi
vuotta sitten Varkaudesta. Elämässäni tärkeitä juttuja ovat
läheiset, lukeminen, liikkuminen ja vapaaehtoistoiminta.
Yritän toimia reilusti sekä vapaalla että töissä. Huippua on
tanssia lattareita. Salsatunteja odotellessa saan virtaa
kävelyistä, salilta ja ladultakin.

Sihteeri: Taina Veltheim (taina.veltheim@gmail.com)
Olen uusi jäsen hallituksessa ja hoidan sihteerin tehtäviä.
Lisäksi toimin yhdessä tapahtumavastaava Maijan kanssa
tapahtumien suunnittelussa ja järjestämisessä.
Työelämän jätin reilut kaksi vuotta sitten, kun jäin
eläkkeelle neuvottelevan virkamiehen tehtävistä maa- ja
metsätalousministeriössä. Viimeiset noin 30 vuotta
työtehtäviini ministeriössä kuuluivat kansainväliseen
metsä- ja ympäristöpolitiikkaan liittyviä asioita.
Virkamiesuran rinnalla minulla on ollut toinen ura
kehitysyhteistyössä. Työskentelin vuosien 1986-2011
aikana yhteensä noin 10 vuotta Tansaniassa, Keniassa ja
Sudanissa. Eläkkeellä ei tule aika pitkäksi lukuisten
harrastusten parissa. Korona-aikanakin on pystynyt
harrastamaan valokuvausta, harjoittelemaan flamencon
askeleita ja opiskelemaan espanjaa.
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Taloudenhoitaja: Riitta Backman (riitta.backman@keuke.fi)
Olen toista vuotta hallituksessa ja toimin yhdistyksen taloudenhoitajana. Työskentelen Keski-Uudenmaan Kehittämisyhtiössä yrityspalvelupäällikkönä ja vastaan meillä
yrityspalveluista ja sparraan alueemme yrityksiä kasvamaan ja kansainvälistymään. Vapaa-ajalla tykkään käydä
patikoimassa, maastossa pyöräilemässä ja valokuvaamassa. Olen myös ahkera italian kielen opiskelija.

Jäsenvastaava: Jaana Viinikainen (jaana.a.viinikainen@gmail.com)
Aloitan nyt kolmannen vuoden jäsenvastaavana. (Alunperin piti jäädä nyt pois, mutta tulinkin vielä toisiin aatoksiin.) Työelämässä olen toiminut pääasiassa puun
korjuun ja kuljetuksen parissa. Viime syksynä pääsin
hetkeksi näkemään myös tutkimuspuolta ja kasvihuonekaasujen inventaariota Lukessa. Tällä hetkellä olen
kotona vauvan kanssa ja mukana menossa on myös 3vuotias esikoinen. Naismetsänhoitajissa on kiva olla
mukana, koska pääsen tutustumaan ihmisiin eri puolilta
metsäalaa.

Viestintävastaava: Paula Ollila (paula.johanna.ollila@gmail.com)
Jatkan hallituksessa kolmatta vuotta viestintävastaavana.
Olen valmistunut vuonna 2010 Helsingin yliopistosta pääaineenani metsävarojen inventointi. Siitä lähtien olen
työskennellyt tutkijana maankäyttösektorin ilmastoasioiden parissa. Korona-ajan uudet harrastukset ovat lenkkeily, hiihto ja mökkeily perheen kanssa.
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Tapahtumavastaava: Maija Maanavilja (maija.maanavilja@gmail.com)
Olen valmistunut vuonna 2006 Metsänhoitajaksi Helsingin
Yliopistolta ja sen jälkeen toiminut kestävän kehityksen
teema johtotähtenäni erilaisissa markkinatutkimuksen,
konsultoinnin ja metsäteollisuuden strategiaan liittyvissä
tehtävissä Saksassa, Englannissa ja nyt pitkästä aikaa taas
Suomessa. Olen mielenkiinnolla mukana miettimässä yhdessä Naismetsänhoitajien jäsenten ja hallituksen kanssa
osallistavia ja merkityksellisiä tapahtumia erityisesti työelämään liittyen. Työparinani Naismetsänhoitajien hallituksesta tapahtumasuunnittelussa ja toteutuksessa toimii
erityisesti sihteerimme Taina Veltheim. Toivon Naismetsänhoitajien yhteisön tuovan merkityksellistä lisäpotkua
arkeen etenkin näiden erityisten aikojen keskellä.
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Etäilystä lisäenergiaa Naismetsänhoitajien toimintaan:
Virtuaalinen tapahtuma pian tulossa
ja jäsenten toiveita kartoitetaan kyselyllä
Olemme innokkaina aloittamassa uutta kautta Naismetsänhoitajien hallituksessa ja
motivoituneita miettimään yhdessä jäsenten kanssa toimintaan uusia tuulia, jotka
palvelevat jäsenten tarpeita ja kiinnostusta mahdollisimman hyvin.
Jo reilun vuoden olemme eläneet poikkeusaikaa, jossa fyysisiä tapaamisia on kehotettu rajoittamaan. Etäpalaverit ovat uutta normaalia myös Naismetsänhoitajien
toiminnassa ja haluamme kääntää tämän muutoksen hyödyksemme. Nyt meillä on
oiva mahdollisuus saada aktivoitua jäseniä myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelta!
Naismetsänhoitajien jäsenmäärä on ollut viime vuosina vähenemään päin. Nyt kun
tapaamisiin voi osallistua omalta kotisohvalta, toivomme kadonneiden jäsenien
palaavan ja uusien jäsenien liittyvän energiseen joukkoomme osallistumaan ja luomaan uutta yhteisöllistä toimintaa. Etätapahtumien lisäksi on toki fokuksena päästä
tapaamaan myös kasvokkain mahdollisimman pian innostavien aiheiden parissa.
Tämän kevään virtuaalisen tapahtuman aiheeksi olemme valinneet kiertotalouden
ja sen merkityksen metsäsektorilla. Webinaari pyritään järjestämään toukokesäkuun aikana.
Lisäksi tulemme pikapuoliin lähestymään jäseniä ja potentiaalisia jäseniä (myös
metsäylioppilaita) kyselyllä, jolla selvitetään, minkälaista ja mistä aiheista toivotaan
toimintaa. Pysykää siis kuulolla ja mieluusti levittäkää tietoa kyselystä omissa piireissänne!
Maija Maanavilja, tapahtumavastaava
Taina Veltheim, sihteeri

