
 

 

Women in Mining ry:n vuoden 2019 hallitus 
ja toimintasuunnitelma 
 

IN ENGLISH BELOW 

 

WiM Finland ry:n hallituksen jäsenet valittiin yhdistyksen vuosikokouksessa 

2.2.2019 ja jäsenten vastuualueet vahvistettiin hallituksen kokouksessa 12.3.2019 

seuraavasti: 

Saija Luukkanen  puheenjohtaja 

 Hanna Junttila  varapuheenjohtaja - tapahtumat, oppilaitosyhteistyö 
 Mari Kela   sihteeri - tapahtumat, kokoukset, nettisivut 
 Johanna Alitalo rahastonhoitaja 
 Heli Rautjärvi hallituksen jäsen - jäsenhankinta, sponsorit 

 Miia Mikkonen hallituksen jäsen - PR, tiedotus, somekanavat 
 

Epäselkeä kuva hallituksesta. Kuvassa vasemmalta oikealle lukien Heli Rautjärvi, Johanna Alitalo, Hanna 

Junttila, Miia Mikkonen ja Saija Luukkanen. Mari Kela puuttuu kokoonpanosta.  

Incoherent picture of the Board. From left to right: Heli Rautjärvi, Johanna Alitalo, Hanna Junttila, Miia 

Mikkonen and Saija Luukkanen. Mari Kela is missing in action. 



 

 

 

Hallituksen terveiset ja tulevan toimintavuoden suunnitelmia 
  

Yhdistyksen jäsenmäärä lähestyy sataa, joka ylittää tuplaten ensimmäiselle vajaalle 

toimintakaudelle asetetun tavoitteen. Lämpimät kiitokset teille kaikille jäsenille sekä 

toiminnasta palautetta antaneille! Teidän avullanne voimme rakentaa kaivosalasta 

miellyttävämmän työympäristön ei vain sukupuolisen diversiteetin ja naisten alalle 

houkuttelemisen tiimoilta, vaan myös iän, uskonnon, kansallisuuden ja etnisen taustan 

suhteen.  
 

Tänä vuonna WiM Finland osallistuu yhdistyksenä kesäkuun alussa Sotkamossa 

järjestettävään Kaivosseminaariin, syyskuun alussa Oulussa Oulu Mining Summitiin ja 

lokakuun lopussa Levillä FEM:in. Järjestämme jokaisen tapahtuman yhteydessä 

pienimuotoisen verkostoitumistapahtuman, joka ei ole sidoksissa tapahtumien 

osallistumiseen, vaan tarjoaa mahdollisuuden tutustua muihin jäseniin vaikka et 

varsinaiseen päätapahtumaan ole osallistuisikaan.  
 

Yhdistyksen tunnuksena oleva pinkki kypärä on saanut oikean elämän ja seikkailee nyt 

mukanamme eri tilaisuuksissa. Ensimmäinen esittäytyminen tapahtui Torontossa 

PDAC:ssa, jossa kypärä aiheutti ansaittua ihastusta. Seuraava esiintyminen on 

Vuorimiespäivillä, jossa paikalla olevat hallituksen jäsenet merkitsevät perjantaisen 

lounaspöytänsä kypärällä. Tervetuloa seuraan! 

 

Seuraathan meitä jo 

Facebookissa ja 

Instagramissa: 
  

Facebook: 

Women in Mining Finland 

(avoin kaikille)  

 

WIM Suomen haarakonttori 

(vain jäsenille) 
 

Instagram:  

wimfinland 

(avoin kaikille) 

 



 

 

BOARD OF EXECUTIVES AND ACTION PLANS FOR 2019 
 

WiM Finland ry new board of executives were chosen in the associations annual meeting 

on 2nd of February 2019 and main responsibilities were confirmed on BoE meeting on 

12th March as follows: 

 

Saija Luukkanen  chairman 
Hanna Junttila  vice chairman - events, school relations 

Mari Kela   secretary - events, meetings, website 
Johanna Alitalo  treasurer 
Heli Rautjärvi  member of the board - member and sponsor relations  
Miia Mikkonen  member of the board - PR, communications, SoMe 

 

WiM Finland doubled the target amount of members during its first operational season, 

which was only about 9 months. Thus we are very grateful of reaching almost one hundred 

members and would like to thank you all, who joined us and gave us feedback! You make 

it possible for us to build more attractive mining industry not only for women, but for 

everyone regardless of their age, religion, nationality or ethnic background. 
 

During this year WiM Finland will participate on Kaivosseminaari in Sotkamo in June, 

Oulu Mining Summit in September and FEM (Fennoscandian Exploration and Mining) 

in Levi in November. We will organize an independent WiM networking event during 

these conferences. By this way we want to offer a chance to meet members without 

registration fees nor participation on the main event.  
 

The pink hard hat on our logo got real and it will travel with us for the events we 

participate on. The first public occurrence was at the PDAC in Toronto, where it received 

lots of admiration. The next time it will come to Vuorimiespäivät in Helsinki by the end 

of March, where the BoE members will have it with them on lunch on Friday. Please join 

us if you are there! 

 

Are you already following us on Facebook and Instagram?  

 

Facebook:  Women in Mining Finland  (open for everyone) 

WIM Suomen haarakonttori  (members only) 

 

Instagram:  wimfinland     (open for everyone) 


