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Me-henki on tiivistynyt 
Pakkausalan konkari Eija Jokela jakaa aikansa kolmen tuottajavastuutehtävän 

välillä. Liikkuvaisessa työssä tukikohtana pysyy synnyinkaupunki Valkeakoski. 

n TEKSTI JA KUVA ELINA SAARINEN

Työnsä taitajia -palsta esittelee ympäristötoimialan 
monimuotoisia töitä ja niiden osaavia tekijöitä.

Kuinka päädyit tälle alalle?
Kun valmistuin 1989, päädyin äitiysloman sijaiseksi Yh-
tyneiden Paperitehtaiden Valkeakosken aaltopahviteh-

taalle. Sinne minut vakinaistettiin. Tein pitkään vientikauppaa 
ja opiskelin työn ohessa tuotantotalousinsinööriksi. Olin laatu-
päällikkönä, kun kuulin 2008, että Aaltopahviyhdistyksen toi-
minnanjohtajan paikka oli avoinna. Siirryin sinne. Aluksi toimisto 
pysyi samassa paikassa aaltopahvitehtaalla.

Jaat nykyisin aikasi Aaltopahviyhdistyksen, Suomen Kuitu-
kierrätyksen (SUK) ja tuottajayhteisöjen neuvottelukunnan 
(TYNK) välillä. Miten?
Teen noin 10 prosenttia Aaltopahviyhdistykselle, 20 prosenttia 
TYNKille ja 70 prosenttia SUKille. Toisaalta monet tehtäväni ku-
ten viestintä ja vaikuttaminen liittyvät näihin kaikkiin.

Mitä työhösi kuuluu?
Aaltopahviyhdistyksessä edunvalvonta, yhteydet viranomaisiin 
ja kansainvälisiin organisaatioihin kuten Brysselissä toimivaan 
kattojärjestö FEFCOon. SUKissa teen kaikkea tuottajavastuu-
seen liittyvää: lainsäädännön seurantaa ja siihen vaikuttamista, 
raportointia, tilastointia ja viestintää. Toimin J-P:n (Juha-Pekka 
Salmi, SUK:n toimitusjohtaja) aisaparina.

Entä TYNKissä?
Tuottajayhteisöjen neuvottelukunta on uusi, 12 tuottajayhteisön 
yhteinen intressien edistämisen ja vaikuttamisen organisaatio, 
joka perustettiin virallisesti tämän vuoden alussa. Toimin sen 
pääsihteerinä. Tavoitteena on tuoda tuottajavastuuasiaa tutum-
maksi kaikille sidosryhmille. Käytännössä organisoin kokoukset, 
teen pöytäkirjat, koordinoin lausunnot ja vedän yhteistä vies-
tintää. Teen organisaatiolle uudet nettisivut nyt syksyn aikana. 
Syyskuussa TYNK pitää yhteisen työpajan, jossa haemme toi-
minnalle tarkempia linjoja.

Millainen on tyypillinen työpäiväsi?
Ei sellaista ole! Suurin piirtein puolet viikosta matkustan jossain 
ja osallistun kokouksiin, työryhmäpalavereihin tai hankkeisiin tai 
käyn luennoimassa pakkausalan peruskurssilla. Puolet viikosta 
on sitten toimistotyötä Valkeakoskella.

Keitä kuuluu työtiimiisi?
Työtiimini on aina se porukka, kenen kanssa akuutisti teen kul-
loinkin hommia. Kaikki ovat aivan loistavia tyyppejä. Sen takia 
tässä työssä viihtyykin.

Mikä on ollut mielestäsi tuottajayhteisöjen suurin saavutus 
tähän mennessä?
Näkisin, että yhteistyön tiivistyminen. Nyt meillä on hyvä me-
henki. Viranomaisetkin ovat yhteistyökumppaneita, eivät viholli-
sia. Toivon, että viranomaiset voivat hyödyntää asiantuntemus-
tamme. Niukat valvontaresurssit kannattaa yhdessä suunnata 
vapaamatkustajiin.

Miten ja missä asut?
Omakotitalossa Valkeakoskella ihanan mieheni ja 11-vuotiaan 
Sisu-koiraherran kanssa.

Mitä harrastat?
Harrastan kaikenlaisia käsitöitä, maalailua, askartelua ja pihan 
laittoa. Tykkään myös liikkua ja valokuvata luonnossa. Sieltä 
löytyy kivoja yksityiskohtia ja värejä.

Terveiset lukijoille?
Uskon yhteistyöhön ja siihen, että kun kuuntelemme ja ym-
märrämme toisiamme, pystymme yhdessä tekemään entistä 
paremman kierrätysyhteiskunnan. n

p Eija Jokela muistaa jo lapsuudesta, kuinka tukkeja on uitettu 
Valkeakosken kanavassa. Puukuidut ovat kuuluneet jo 25 vuotta 
Jokelan työuraan.


