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Hallituksen palsta
Hyvät jäsenet,
Kevät alkaa vihdoin koittaa, ja tässä jäsenkirjeessä esittelemme uuden hallituksen ja kevään tapahtuman ja sekä kuulemme hallitukseen sihteeriksi valitun Riitta Salon mielenkiintoisen uratarinan. Kiitos yhdistyksemme puolesta hallituksesta sivummalle jättäytyneille
Riitta Backmanille ja Paula Ollilalle. Toivottavasti saitte hallitustyöstä myös itsellenne uusia
eväitä reppuunne!
Naisten tasa-arvoon liittyvät asiat voivat kuulostaa jonkun korvissa kuluneilta, mutta tällä
hetkellä tasa-arvoa haastetaan sekä Suomessa että maailmalla. Yhdistyksen yksi perustavista ajatuksista, kannattaa tasa-arvoa, kulkee meillä edelleen tärkeänä osana mukanamme. Uutisia seuratessa mieleeni tulee, että onko osin menty ajassa taaksepäin. Miten
on metsäalalla: onko päätösten teko ja keskustelu aidosti läpinäkyvää, ei ennalta päätettyä?
Toinen suurtakin suurempi haaste on ilmastonmuutoksen tuomien muutosten hillintä.
Kuinka Naismetsänhoitajat voisi kannustaa jatkossa ilmastonmuutoksen vaikutusten hillitsemiseen? Meillä on pikkuinen pala purtavana jo siinä, kun mietimme kuinka voimme huomioida asian tapahtumissamme. Ennen kaikkea joukossamme on paljon vaikuttavissa tehtävissä olevia, joten ilmastonmuutokseen liittyvää keskustelua voisimme viritellä esimerkiksi jonkun tulevaisuuden tapahtuman teemaksi. Yhtenäistä mielipidettä tuskin ilmastoon
liittyviin kaikkiin seikkoihin löytyy, mutta yhdistyksen sisällä olisi varsin kiinnostavaa kuulla
erilaisia ratkaisumalleja. Ainakin itselleni on epäselvää sekin, missä kulkee raja, onko puuta
ilmaston kannalta järkevä kasvattaa tuotteeksi vai suojella metsäaluetta. Arvioisin, että
useat jäsenemme kokevat ilmastonmuutoksen teeman tärkeänä. Voisiko yhdistyksemme
olla hyödyksi asiassa? Siinäpä pari kysymystä herättelemään ajatuksiamme, ehkäpä jotain
uutta pälkähtää päähän vaikkapa aurinkoisella kävelyllä tai lepotuolissa jääteetä nauttiessa.
Strategiamme on nyt hyväksytty lähivuosille. Visiomme on olla vireä yhteisö, jonka jäsenet
osallistuvat aktiivisesti mielenkiintoisiin tapahtumiin. Kannustamme toisiamme työelämässä sekä arjessa. Arvoinamme ovat tasa-arvo, yhteisöllisyys, vastuullisuus ja hyvinvointi.
Panostamme erityisesti viestintään, tapahtumiin ja jäsenmäärän ylläpitoon. Toivottavasti
ehdit vuoden aikana mukaan johonkin tapahtumaan tai seuraa viestintäämme ja anna herkästi palautetta ja uusia ideoita toimintaamme. Tervetuloa mukaan, tapahtumiin on helppo
soljahtaa joukkoomme uusienkin jäsenten!
Keväisin terveisin
Jaana Turunen
Naismetsänhoitajat ry:n puheenjohtaja
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Uusi hallitus esittäytyy
Puheenjohtaja: Jaana Turunen (jaana.maria.turunen@gmail.com)
Moikka! Olen iloinen saadessani jatkaa puheenjohtajan
pestissä. Koen toimintamme virkistävänä ja olen saanut
vuoden aikana oppia tosi paljon yhdistyksemme toiminnasta. 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: Riitta Salo (riittasalo@icloud.com)
Olen nyt uusi jäsen hallituksessa. Toimin aiemmin noin 30
vuotta sitten useamman vuoden hallituksessa, yhden kauden myös puheenjohtajana. Sitten lähdin ulkomaille,
jossa vierähti useampi vuosi. Työurasta lisää toisaalla
tässä uutiskirjeessä. Korona toi myös minulle koiran ja sehän onkin mukava kaveri. Lähimaastot on tulleet tutuksi
ihan eri tavalla ja samalla on tutustuttu lähialueen muihin
koiranomistajiin. Mielestäni maailma ei ole vielä valmis,
ainakaan sukupuolten tasa-arvon suhteen, ja siksi tarvitsemme erilaisia naisyhdistyksiä.
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Tapahtumavastaava: Maija Maanavilja (maija.maanavilja@gmail.com)
Olen nyt toista vuotta mukana Naismetsänhoitajien hallituksessa tapahtumavastaavana. On ollut ilo tutustua muihin hallituslaisiin ja nyt kun koronarajoituksista päästään,
odotan tapaamisia live-tapahtumissa muidenkin jäsenten
kanssa. 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 vuodesta 2021 lähtien. Olen mielenkiinnolla mukana miettimässä yhdessä Naismetsänhoitajien jäsenten ja hallituksen kanssa osallistavia ja merkityksellisiä tapahtumia erityisesti työelämään liittyen.

Taloudenhoitaja: Taina Veltheim (taina.veltheim@gmail.com)
Olen toista vuotta hallituksessa ja aloitin tänä keväänä taloudenhoitajana. Työelämän jätin reilut kolme vuotta sitten kun jäin eläkkeelle neuvottelevan virkamiehen tehtävistä maa- ja metsätalousministeriössä. Työuran alussa
työskentelin Metsäntutkimuslaitoksessa avustavana tutkijana ja Helsingin yliopistossa assistenttina. Viimeiset noin
30 vuotta työtehtäviini ministeriössä kuuluivat kansainväliseen metsä- ja ympäristöpolitiikkaan liittyviä asioita. Virkamiesuran rinnalla minulla on ollut toinen ura kehitysyhteistyössä. Työskentelin yhteensä noin 10 vuotta Tansaniassa, Keniassa ja Sudanissa.

Jäsenkirje 1/2022

Jäsenvastaava: Jaana Viinikainen (jaana.a.viinikainen@gmail.com)
Minulla alkaa jo neljäs vuosi jäsenvastaavana.
Naismetsänhoitajien hallituksessa on mukavaa olla
mukana. Toiminnassa pääsee tutustumaan ihmisiin eri
puolilta metsäalaa. Palasin vastikään pääsiäisen jälkeen
perhevapailta työelämään, kun aloitin operaatioasiantuntijana metsäenergian kuljetuksen parissa Stora Enso
Metsällä. Uudenlaista arkea siis opetellaan. Työpäivän
jälkeen 1- ja 4-vuotiaat pojat vievät ajatukset pois töistä
aika tehokkaasti ja vapaa-aika sujuukin pääasiassa
hiekkalaatikolla ja legoja rakennellessa.
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Naismetsänhoitajat ry:n jäsentapahtuma 19.5.2022

Viiniä ja Vireyttä - Valoisa Joogailta Allas Sea Poolilla
Tervetuloa mukaan Naismetsänhoitajat ry:n kevään 2022 odotettuun tapaamiseen
kasvotusten Allas Sea Poolilla Helsingissä 19.5.2022 klo 18 alkaen! Yleisön pyynnöstä: viiniä ja joogaa!
Aloitamme 75 minuutin ohjatulla rentouttavalla yin-joogalla, jonka jälkeen nautimme yhdessä lasit viiniä (valkoviini/punaviini/alkoholiton). Yin-jooga sopii kaikille
ja on rentouttavaa pysähtymistä keväisessä illassa.
Iltaa voimme jatkaa uinnilla Allas Sea Poolilla. Saunat ovat valitettavasti pois käytöstä, mutta suihkuihin toki pääsee. Osoite on Katajanokanlaituri 2a. Tulethan
ajoissa paikalle: aloitamme joogatunnin pian klo 18 jälkeen.
Hinta 10 € maksetaan etukäteen yhdistyksen tilille FI40 1574 3000 1033 56, viite
1193. Tapahtuma on Loimun ja yhdistyksen tukema.
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 3.5.2022 yhdistyksen sähköpostiosoitteeseen
naismetsanhoitajat@gmail.com
TERVETULOA!
Namaste, Naismetsänhoitajat ry:n hallitus
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URATARINA: RIITTA SALO
Kuka olet ja missä vaikutat?
Olen Riitta Salo ja olen helsinkiläinen metsänhoitaja. Valmistuin 1980-lopulla, tein
muutaman vuoden töitä kauppahuone Thomestolla, jossa Naismetsänhoitajien perustajajäsen, Kata Jouhki, vielä silloin vaikutti. Olin Naismetsänhoitajien toiminnassa lähes valmistumisestani lähtien, joku töistä pyysi minut mukaan toimintaan.
Ollessani yhdistyksen puheenjohtaja 1990-luvun alussa, aloitimme historiaprojektin, sillä huomasimme että ensimmäiset naiset alalla alkoivat olla jo todella iäkkäitä
ja halusimme saada heidän kokemuksiaan talteen. Tätä projektia sitten lähtivät tekemään Sirpa Kärkkäinen ja Erja Toivanen, jotka saivat sitten aikaan kirjan aiheesta.
Thomestolta lähdin Rotterdamiin MBA-opintoihin, josta matka jatkui Pöyrylle Lontooseen ja sieltä saksalaisen konefirman palvelukseen Hampuriin. Yhteensä vajaa 8
vuotta vierähti ennen kuin palasin Helsinkiin UPM:n hommiin. UPM:n aikana ehdin
vielä pariksi vuodeksi Shanghaihin kehittämään Aasian market intelligence funktiota ennen kuin matka jatkui eteenpäin. Metsäteollisuus ry:ssä toimin tietopalvelupäällikkönä, ennen kuin ryhdyin yrittäjäksi. Työurani olen siis tehnyt pääasiassa
markkinatiedon parissa, viime vuosina keskittyen erikoispapereiden markkinoihin.
Miksi olet mukana Naismetsänhoitajien toiminnassa?
Maailma ei ole vielä tasa-arvoinen, ei meillä Suomessakaan, vaikka hyvin sijoitumme hyville paikoille joillain asteikoilla mitattuna verrattuna moniin muihin maihin. Tasa-arvon eteen pitää tehdä töitä, jotta ei mentäisi taaksepäin. Esimerkiksi nyt
uudet perhevapaajärjestelyt – hyvä että asiaa on saatu eteenpäin. Moni ikäiselläni
nainen tulee kuitenkin saamaan pienempää eläkettä kuin vastaavassa asemassa
oleva mies, jos on tullut vietettyä jokunen vuosi kotona lapsia hoitaen.
Minkälaisia haasteita olen kohdannut työelämässä?
Ainahan tekevälle sattuu ja on kaikenlaista tullut eteen minullekin. Esimiestehtävissä ikävintä oli, kun yksi toimipisteistä piti lopettaa. Siinä ei vältytty irtisanomisilta
ja se oli tosi ikävää.
Ihmisethän on yleensä ihan mukavia ja niiden kanssa tulee toimeen kun vähän yrittää. Haasteet liittyy monesti kommunikaatioon tai sen puutteeseen. Kulttuuritaustat vaikuttaa tässäkin.
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Kuinka ylläpidit osaamistasi?
Olen ollut siinä mielessä hyvillä työnantajilla töissä että työnantajat on panostaneet
osaamiseen ja koulutukseen. Monille kursseille pääsi mukaan, kunhan vaan ilmoittautui. Tosin täytyy itsekin tietää mitä haluaa ja missä haluaa kehittyä ja sen mukaan hakeutua koulutukseen, joko työn puitteissa tai sen ulkopuolella.
Kuinka onnistui työn ja perheen/vapaa-ajan yhdistäminen?
Mun työt on aina olleet sellaisia että niissä on pitänyt enemmän tai vähemmän
matkustaa. Joskus aika paljonkin. Matkustaminen asettaa haasteita esim. harrastamiselle. Säännölliset tennistunnit onnistuin aika hyvin pitämään, mutta muut urheiluharrastukset oli enemmän epäsäännöllisiä.
Miten arvelet metsäalalla vaadittavan osaamisen muuttuvan tulevina vuosina?
Aikamme haasteet – ilmaston muutos ja luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen
– asettavat paljonkin haasteita metsäalalle. Riittääkö metsästä kaikille onkin hyvä
kysymys.
Kerro joku työelämäsi huippuhetki
Tämäpä vaikea kysymys. Huippuhetket liittyy kyllä siihen kun saa jonkun asian onnistumaan tai tiimin pelaamaan yhdessä. Kiinassa aloitettiin aika alusta pienen tiimin kanssa, mutta kahden vuoden jälkeen tuntui siltä että tosi paljon kehitystä oli
tapahtunut ja oli hyvä aika mun lähteä kotiin.

