Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry

Jäsentiedote 1. 2018

Hyvät jäsenet!
Vuosi 2018 on jo hyvässä vauhdissa. Kesä tuli huminalla ja puidenkin kasvu on jo hyvässä vauhdissa.
- Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry piti vuosikokouksensa maaliskuussa. Puheenjohtajana jatkaa
metsänhoitaja, maaseutuyrittäjä Liisa Korpela Kärkölästä.
- Muina hallituksen jäseninä jatkavat MTI Matti Mäkiaho Asikkalasta, hallintotieteiden
kandidaattti Pekka Niemelä Lahdesta ja palveluneuvoja, etämetsänomistaja Sarianna Saastamoinen
Lahdesta sekä Mirja Salminen Lahdesta. Varajäseninä jatkavat metsätalousyrittäjä Pekka Kotilainen
Asikkalasta ja Juhani Honkaniemi Lahdesta. Toiminnantarkastajiksi valittiin MH Jouni Rantala ja
MH Asta Sarkki, varatoiminnantarkastajiksi Pertti Saleva ja Aarre Kantola. - Yhdistyksen sihteeri /
rahastonhoitajana jatkaa Riitta Ojala.
Vuosikokous hyväksyi hallituksen laatiman toimintasuunnitelman tälle vuodelle ja viime vuoden
toimintakertomuksen sekä tuloslaskelman ja taseen vuodelta 2017. Yhdistys on Etämetsänomistajien
Liiton jäsen. Tietoja yhdistyksestä nähtävissä on myös Etämetsänomistajien Liiton kotisivuilla: osoite
www.etametsanomistaja.fi tai www.etamol.fi
•

Vuosikokous päätti vuoden 2018 jäsenmaksuksi 30 euroa / jäsen ja perhe- ja kannattajajäsenet 40 euroa / perhe. Jäsenmaksu on tämän kirjeen lopussa. Eräpäivä on 8.6.2018.

•

Vuoden 2017 toimintakertomus on jaettu vuosikokoukseen osallistuneille ja on luettavissa
sähköpostiosoitteessa.

•

Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry kiittää jäseniään menneestä toiminnan vuodesta ja
toivottaa hyvää uutta metsän kasvun kautta!

ETÄMETSÄNOMISTAJIEN LIITON SM - METSÄTAITOILUT EVOLLA 19.5.2018
Perinteiset Etämetsänomistajien Liitto ry:n valtakunnalliset suomenmestaruus-metsätaitokilpailut
olivat Hämeenlinnan Lammilla lauantaina19.5.2018, Evon Hämeen ammattikorkeakoulun opetus- ja
tutkimuskeskuksen alueella. Metsätaitokisan suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi hallituksemme
jäsen Matti Mäkiaho Hämeen ammattikorkeakoulun metsätalousinsinööriopiskelijoiden kanssa.
Metsätaitokisa perustuu silmävaraiseen arviointiin, muita apuvälineitä kuin relaskooppi ja kasvikirja
ei sallittu. Kaikkiaan metsätaidon kilpailussa oli viisitoista erilaista tehtävää maastossa: 1) Puun /
puuston iän arviointi, 2) Puun pituus, 3) Metsän käsittelytoimenpide seuraavan viiden vuoden aikana,
4) Kasvupaikkatyyppi, 5) Puuston pohjapinta-ala m2/ha, 6) Yksittäisen puun läpimitta 1,3 metrin
korkeudelta cm, 7) Metsikön kehitysluokka, 8) Etäisyys yksittäisestä puusta metreinä, 9) Runkoluku
kpl/ha, 10) Puuston kokonaistilavuus kuorineen m3/ha, 11) Yksittäisen puun tilavuus kuorineen m3,
12) puuston kasvu m3/ha/v, 13) Onko kyseessä metsälain tarkoittama erityisen tärkeä elinympäristö?
14) Puuvaurion/puustovaurion aiheuttaja ja 15) Mikä kasvi? - Kasvina oli tällä kertaa keltalieko.
Yhdistystämme edusti SM-kisoissa ansiokkaasti kymmenen (10) osallistujaa kolmena eri
joukkueena. Joukkueistamme kokonaisuutena menestynein oli kokoonpano; Hannele Airola, Tapio
Airola ja Heikki Kaitila. He olivat joukkuekisan viidensiä pistemäärällä 304. (Paras joukkue 358
pistettä, Hämeenlinnan Seudun metsätilanomistajat ry). Muut taitokisaan osallistuneet olivat Erkki
Hannula, Jonna Kalliokoski, Maire Kalliokoski, Pertti Mäkinen, Ville Salonen, Erkki
Silvennoinen ja Esko Uusi-Simola. Onnittelut kaikille! - Ja tärkeintähän ei ole voitto vaan jalo kilpa!
Lämpimät kiitokset kaikille mukana olleille, sekä kilpailuvastaaville että itse kisailijoille!!
Tarkemmin kilpailun vastauksista ja yksittäisten kilpailijoiden tuloksista voi lukea sivustolta
www.etametsanomistaja.fi / uutiset

KESÄRETKI ORIMATTILAAN, ELIMÄELLE JA IITTIIN 8.6.2018
8.6.2018 perjantaina Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry:n kesäretki suuntautuu Orimattilaan,
Elimäelle ja Iittiin. Aamupäivän vierailukohteena on UKK-arkisto ja iltapäivällä tutustutaan Mustilan
arboretumiin Elimäellä ja pylväsveistämöön Iitin Kausalassa.
Urho Kekkosen-arkisto on toiminut vuodesta 1970. Tasavallan Presidentin Arkistosäätiön
perustama arkisto sijaitsee Orimattilan Niinikoskella, Hovila-nimisen tilan vanhassa päärakennuksessa.
Arkisto on avoinna sekä tutkijoille että vierailijoille. Kuulemme opastetun esitelmän arkistossa.
Oman arkiston perustaminen ei ollut Kekkoselle mikään hetken päähänpisto. Ajatus arkiston
perustamisesta syntyikin jo 1960-luvulla. Presidentti lähetti 8.4.1970 kirjeen MTK:n puheenjohtajalle
Veikko Ihamuotilalle. Kirjeessä hän kertoi suunnitelmistaan: ” ...oli puhetta, että hankkisin jostakin
Etelä-Suomesta tyhjäksi jääneen kivinavetan, johon voisin korjausten jälkeen alkaa kerätä ja sijoittaa
arkistoani – vähän samaan tapaan kuin Helsingin yliopiston kirjasto Urajärven kartanon navettaan. ...”
Arkistosäätiön pääoman lahjoittivat Metsäliitto (nykyinen Metsä Group), MTK, Hankkija, Raision
tehtaat ja Tuottajain Lihakeskuskunta. - Hovilan päärakennus saneerattiin Muinaistieteellisen
toimikunnan (Museovirasto) asiantuntija-avun turvin ajanmukaiseksi arkistotilaksi. Urho ja Sylvi
Kekkonen tilasivat sisustussuunnittelija Ulla-Leena Karilta 1930-luvun ilmapiiriä henkineen
kalustuksen, jossa näkyisi myös 1970-luku.
Mustilan Arboretum perustettiin Mustilan kartanon alueelle vuonna 1902, kun paikan edellisenä
vuonna ostanut Axel Fredrik Tigerstedt istutti alueelle ensimmäiset puulajit. Hän aloitti tilan alueella
järjestelmällisen ja suurisuuntaisen maan- ja metsänviljelyn. - Meillä on noin tunnin opastettu kierros
arboretumissa ja lisäksi jonkinverran omatoimista aikaa tutustua esimerkiksi myymälätarjontaan.
Nykyisin noin 120 hehtaarin laajuisella alueella kasvaa lähes 100 havupuulajia ja 130 lehtipuulajia
sekä niiden lisäksi useita koristepensas-, köynnös- ja perennalajia eri puolilta maapalloa. Kaikkiaan eri
puulajeja on noin 250. Monet havupuut ovat kookkaampia kuin tavalliset suomalaiset kuuset.
Esimerkiksi korkeimmat douglaskuuset ovat jopa 40 metrin korkuisia.
Koristepensaista tunnetuimpia ovat alppiruusut, joita alueella on yhteensä yli 100 lajia ja lajiketta.
Vuonna 1973 Helsingin yliopisto aloitti koristekasvien risteytys- ja jalostusohjelman, jossa käytettiin
myös Mustilan alppiruusuja tavoitteena saada Suomen oloihin kestäviä lajikkeita.
Arboretum kerää ja toimittaa myös puuvartisten kasvien siemeniä esimerkiksi suomalaisille
taimitarhoille. - Niitä on ostettavissa myös arboretumin myymälästä samoin kuin erilaisia taimiakin
kotiinviemisiksi.
Finprofile, Iitti. Toinen iltapäivän kohteemme on pylväsveistämö Iitin Kausalassa. Tutustumme
veistämön toimintaan paikanpäällä ja kuulemme esitelmän pylväspuiden hankinnasta, työstämisestä
sekä käyttökohteista, joista useat sijaitsevat kaukomailla. - Paitsi mäntyä niin veistämö käyttää raakaaineena myös kuusta, jota pyritään hankkimaan erityisesti Päijät-Hämeen alueelta.
ALUSTAVA RETKIAIKATAULU, perjantai 8.6.2018 – oikeudet muutoksiin pidätetään
Klo 7.30
8.00 -8.30
noin 9.-10.30
n. 11.30-12.30
13.00-14.00
14.45-15.30
n. 15.45-16.15
noin 17

Lähtö Lahdesta Marolankadun turistipysäkiltä
Aamukahvit Kehräämön kahvilassa Orimattilassa, Pakaantie 1; kahvi / tee +
karjalanpiirakka munavoilla.
Urho Kekkosen arkisto, UKK-tie 8, 16350 Niinikoski. Tutustuminen arkistoon
oppaan johdatuksella.
Lounas, Ravintola Alppiruusu, Alppiruusuntie 35, 47200 Elimäki
Opastettu kierros Mustilan Arboretumissa, Mustilantie 57, 47200 Elimäki
Opastettu kierros Finprofilen teollisuusalueella Iitissä; Pylväsasema, Niinimäentie,
47400 Kausala; mehutarjoilu
Iltapäiväkahvit Nesteen-huoltoasemalla Iitissä, mikäli halutaan (omalla
kustannuksella)
Paluu Lahteen

Ilmoittautuminen retkelle joko puheenjohtajalle tai sihteerille 3.6.2018 mennessä, joko puhelimitse tai
sähköpostitse. - Retken hinta on jäsenille 40 € ja ei-jäsenille 50 €. - Retki maksetaan 6.6.2018
mennessä yhdistyksen tilille: FI92 5611 3320 0479 66
Tervetuloa mukaan retkelle nauttimaan asiaohjelmasta ja kesäpäivästä !
SYYSKESÄN retki Äänekoskelle uuteen Metsä Groupin biotuotetehtaaseen elokuussa.
SYKSYLLÄ vierailu eduskunnassa maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän vieraana sekä käynti
metsämessuilla.
Syksyn retkistä mahdollisesti kiinnostuneita toivotaan alustavasti ilmoittautuvan jo nyt keväällä
kesäretkelle ilmoittautumisen yhteydessä - myös vaikka ei osallistuisi kesäretkelle - jotta syksyn retkiä
voidaan alustavasti valmistella tietäen mahdolliset osanottajamäärät suunnilleen.
ANIANPELLON MARKKINAT ASIKKALASSA 10.-11.8.2018
Me Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry olemme jo vuosia osallistuneet Anianpellon markkinoille
Asikkalan Kalmarinrannassa, niin tänäkin vuonna. - Tänä vuonna markkinateemana on liikunta.
Osastollamme kerromme toiminnastamme sekä järjestämme perinteisen ”kävynheittokisan”, jonka
parhaille heittäjille jaetaan mitalit kaulaan. - Kävynheittokisan vastuuhenkilönä toimii yhdistyksemme
hallituksen jäsen Pekka Niemelä. Muita liikuntamuotoja ovat; markkinajuoksu, klapinhakkuukilpailu,
vesijärvigolf, tanssiesitys, hirrensyöksy, lasten poniratsastus, nuotan veto Vesijärven rannassa,
markkina-ammunta yms.- Tulkaa joukolla mukaan ja tuokaa ystäviännekin! - Niin, ja tulkaa
jännittämään, voittaisiko moninkertainen olympiavoittaja ja maailmanmestari Matti Nykänen vaikkapa
klapinhakkuukilpailun.
PUUMARKKINAT vetävät hyvin ja hinta on kohtalainen. Kauppa käy, vaikka etenkin Itä-Suomessa
markkinoille tulee myös ”pakkoleimikoita” myrskytuhojen jäljiltä.
Aurinkoista kesän jatkoa !

Liisa Korpela
Puheenjohtaja
p. 044 5908 748
liisa.korpela@phnet.fi

Riitta Ojala
sihteeri
040 7672 741
riittaeeva.ojala@gmail.com

Päijät-Hämeen Osuuspankki
FI92 5611 3320 0479 66
Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry

Vuoden 2018 jäsenmaksu

30 €

Perhe / perhejäsen

40 €

Viitenumero

200347
Eräpäivä

08.06.18

Kuvat kesäretkeltä 2017: Tapion Siemenkeskus, Oitti, koivun siemenviljelystä kasvihuoneessa ja
männyn siemenviljelykset kentällä vartetarhalla.

