
Päijät-Hämeen  Metsänomistajat ry                                                             

TOIMINTAKERTOMUS  VUODELTA  2017
     1.  HALLINTO

                     Hallituksen jäsenet ja vastuuhenkilöt:

                     Liisa Korpela, puheenjohtaja,  tiedotusvastaava, edustukset sidosryhmiin, yhteydet 
.                    yhteistyökumppaneihin   

                     Matti Mäkiaho, jäsen, vastuualue metsätaitokisat, Anianpellon markkinat

                     Pekka Niemelä, varapuheenjohtaja, jäsenhankintavastaava, Anianpellon markkinat 

                     Sarianna Saastamoinen, jäsen, postitusvastaava

                     Mirja Salminen, jäsen

                     Juhani Honkaniemi, varajäsen
                     Pekka Kotilainen, varajäsen
                 
                     Riitta Ojala, sihteeri / rahastonhoitaja, jäsenrekisterin ylläpito yhdessä pj:n kanssa
                     Leena Levänen, asiakirjojen monistus yms.

   
                     Hallitus kokoontui  4 kertaa: 2.3., 21.6., 20.9. ja 30.11.2017

                     Toiminnantarkastajat:
                     Asta Sarkki  ja  Jouni Rantala, varalla  Aarre Kantola  ja  Pertti Saleva.

2. TOIMINTA  / TAPAHTUMAT             

                     11.4.2017 pidettiin  VUOSIKOKOUS  POP Triossa Lahdessa. Paikalla oli 15 jäsentä sekä
                     esitelmien pitäjät. Päijät-Hämeen Osuuspankin edustaja maa- ja metsätalousasiantuntija
                     Turo Inkiläinen  käytti pankin puheenvuoron ja kertoi Osuuspankin nykytilanteesta  ja
                     metsärahastosta.  Elinkeinopäällikkö, metsänhoitaja Jouni Rantala piti ajankohtais-
                     katsauksen Suomen metsäkeskuksesta.
                          Metsänhoitaja, maaseutuyrittäjä Liisa Korpela Kärkölästä valittiin jatkamaan
                     yhdistyksen puheenjohtajana.
                          Vuosikokous päätti vuoden 2017 jäsenmaksuksi 30 euroa / jäsen ja perhe- ja
                      kannattaja-jäsenmaksuksi  40 euroa / perhe.

13.5.2017  Etämetsänomistajien Liiton SM –METSÄTAITOKILPAILUT  Hämeen 
ammattikorkeakoulun Evon yksikössä  Hämeenlinnan Lammilla.
     Joukkuekilpailussa Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry:tä edusti ansiokkaasti 
yksitoista (11) osallistujaa kolmena eri joukkueena. 
     Tapio Airola  Kärkölästä menestyi hyvin tullen miesten sarjassa toiseksi hyvällä 
pistemäärällä 140 p. häviten vain yhden pisteen voittajalle Jukka Lithoviukselle (141 
pistettä, Oulun seudun metsätilanomistajat ry).  Joukkueistamme kokonaisuutena 
menestynein oli kokoonpano; Hannele Airola, Tapio Airola, Pekka Kotilainen ja Heikki 
Kaitila.  He olivat joukkuekisan kolmansia pistemäärällä 347. (Paras joukkue 405, Oulun 
seudun metsätilanomistajat ry). Muut taitokisaan osallistuneet olivat Henna Berg, Jonna 
Kalliokoski, Maire Kalliokoski, Sini Kalliokoski, Erkki Hannula, Ville Salonen ja 
Erkki Silvennoinen.  Onnittelut kaikille! - Ja tärkeintähän ei ole voitto vaan jalo kilpa!



                     Radan teosta vastasi Matti Mäkiaho yhdessä  Evon metsätalousinsinööriopiskelijoiden
                     kanssa.   - Lämpimät kiitokset kaikille osallistujille ja järjestelyvastaaville!

                     12.6.2017  Etämetsänomistajien Liiton KEHITTÄMIS-  JA  KOULUTUSPÄIVÄ
                          Kaikki Etämetsänomistajien Liiton jäsenyhdistysten puheenjohtajat oli kutsuttu Liiton
                     kehittämispäivään Helsingin Pasilaan  Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion tiloihin.
                     Tapiota edusti  Tapio Silva Oy:n toimitusjohtaja Olli Äijälä, maa- ja metsätalousministeriön
                      puheenvuoron käytti  ylitarkastaja Matti Mäkelä ja Metsäkustannuksen ja Metsälehden 
                      terveiset  toi  myyntipäällikkö Pasi Myllymaa.
                          Päivän päätteeksi oli illallisristeily itäisen Helsingin saaristoon. Risteilyllä puitiin
                      ryhmissä päivän antia ja mietittiin Liiton tulevaisuutta ja kehittämistä. - Puheenjohtaja
                      Liisa  Korpela edusti Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry:tä.                    

12.7.2017  JÄSENTEN  KESÄRETKI  Hausjärvelle, Janakkalaan ja Hämeenlinnaan
     Kesäretki suuntautui 12.7.2017  Kanta-Hämeeseen.  Aamupäivän vierailukohteina 
olivat Tapio  Silva Oy  ja U Kirisaari Oy ja iltapäivällä Museo Militaria Hämeenlinnassa.

                          Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion Siemenkeskus  on toiminut Hausjärven 
i .                   Oitissa usean vuosikymmenen ajan. Tapio Silva Oy:n metsäpuiden siemenliiketoiminta 
a                    laajeni entisestään, kun Suomen metsäkeskuksen liiketoimintayksikön Otson 
e                    metsäpuiden siemenviljelykset siirtyivät Tapion omistukseen.  - Tapio tuottaa muun 
m                   muassa männyn, kuusen, rauduskoivun ja lehtikuusen jalostettuja siemeniä. Jalostetuista 
s                    siemenistä syntyvien puiden on todettu tuottavan metsikkösiemeniin verrattuna 
e                    enemmän ja laadultaan parempaa puuta sekä kestävämpiä kantoja tuholaisia ja 
s                    sienitauteja vastaan. Tapio on yhteistyössä tutkimuksen ja käytännön toimijoiden kanssa. 

                          Janakkalassa lähellä Hämeenlinnaa toimiva U. Kirisaari Oy  on jalostanut  harmaa- 
h                    lepästä savustuspurua ja -haketta noin neljä vuosikymmentä. Raaka-ainetta toimittavat 
n                    niin yksityiset puuntuottajat kuin eri yrityksetkin. Tuotanto menee teollisuuteen. Pienin 
h                    hakesäkki on tilavuudeltaan 100 litraa. - Tervaleppä ei ole soveliasta raaka-ainetta 
i                     vastaavaan tarkoitukseen juuri tervaisuutensa vuoksi.

     Suomi 100  juhlavuoden merkeissä kunnioitimme maamme itsenäisyyttä vierailemalla 
kesäretkellämme isänmaamme kohtalon hetkistä kertovassa museossa. Museo  Militaria 
on valtakunnallinen tykistö-, pioneeri- ja viestintäaselajien historiaa esittelevä museo, joka 
sijaitsee Hämeenlinnassa Linnan kasarmilla, keskiaikaisen Hämeen linnan vieressä. 
Museo aloitti uuden vaiheen toiminnassaan 1.1.2013, kun Suomen Tykistömuseo 
Hämeenlinnasta, Pioneerimuseo Miehikkälästä ja Viestimuseo Riihimäeltä yhdistettiin 
yhdeksi museoksi. Museo Militaria on Suomen Sotamuseon yhteistyömuseo.

 Retkelle osallistui linja-autollinen yhdistyksen jäseniä ja puolisoita.   - Lämpimät kiitokset 
yhteistyökumppaneille ja kaikille mukana olleille!

16.7.2017  LADOT SUOMEA  RAKENTAMASSA – tilaisuus  Kärkölässä
   Sunnuntaina 16.7.2017 oli Huovilan puistossa Kärkölässä mielenkiintoinen tilaisuus, 
joka kokosi laajasti myös metsäalan väkeä Huovilan makasiinin yläkerran luentotilan 
täydeltä. Heikki Koljonen luennoi aiheesta ”Ladot Suomea rakentamassa”.  Se oli osa 
Heikki Koljosen Suomi 100 juhlavuoden teemaluentoja. Ladoilla on suuri merkitys myös 
koko Suomen metsätalouden kehityksellekin. Ladoissa on säilytetty kuivaa heinää 
hevosille, jotka ovat olleet tärkeässä roolissa metsäsavotoilla jne.  Ladot olivat 
eräänlainen koko metsäteollisen logistiikan ”polttoainesammio” 1860-luvulta aina vuoteen 
1964 asti.                                                                                                                      



    Ladot olivat suomalaisen kulttuurin ratkaisu talvisiin olosuhteisiin. Tämä mahdollisti 
väestön kasvun ja kaupungistumisenkin. Sisä-Suomi oli latojen ansiosta mukana koko 
maan kehityksessä. Lato opetti ”systeemianalyysia”, jonka voidaan katsoa johtaneen 
nykyiseen biotalouteen. - Aurinkoenergia varastoitui heiniin. 

11.-12.8.2017  ANIANPELLON  MARKKINAT  Kalmarinrannassa Asikkalassa
    Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry osallistui Anianpellon markkinoille  Hämeenlinnan 
Seudun Metsätilanomistajat ry:n ja Kouvolan Seudun Metsätilanomistajat ry:n kanssa 
yhteiselllä osastolla viime vuosien tapaan.  Markkinavieraille järjestettiin kävynheittokisat 
sekä kerrottiin Etämetsänomistajien Liiton ja yhdistysten toiminnasta.  Samalla suoritettiin 
uusien jäsenten hankintaa ja jaettiin liiton ja yhdistysten esitteitä.  
    Yhdistystä (PHMO) edustivat puheenjohtaja Liisa Korpela ja varapuheenjohtaja, 
maaseutupäällikkö Pekka Niemelä, joka oli ”kävynheittokisavastaava”.  Kävynheittokisa 
sai suuren suosion. Kisaan osallistui kaiken ikäisiä lapsista ikäihmisiin, useita satoja.   
     Kiitokset kaikille osastovastaaville sekä hallituksen jäsenelle Matti Mäkiaholle, joka 
vastasi osaltaan tapahtuman järjestelyistä sekä hommasi kuusentaimet heittokisassa 
menestyneille.

24.8.2017  Syyskesän RETKI  Poriin
      Syysretki toteutui yhdessä Hämeenlinnan, Hyvinkää-Riihimäen ja Päijät-Hämeen 
yhdistysten kanssa. Retki oli kaikin puolin antoisa. Tutustuminen Rosenlewin tehtailla 
metsäkoneiden valmistukseen oli vaikuttava ja monipuolinen sekä sisälsi mielenkiintoista 
tietoa metsänkorjuusta laajemminkin.
     Vierailu Reposaaren tuulienergiapuistossa nostatti retkeilijöiden mieliin monia 
kysymyksiä. Kuulimme tuulienergian mahdollisuuksista. - Mieliinpainuva ja 
nautinnollinenkin elämys oli päivällisristeily m/s Charlotalla Reposaaresta Poriin 
Kokemäenjokea pitkin. - Suuret kiitokset retkellä mukana olleelle Etämetsänomistajien 
Liiton puheenjohtaja Rauno Nummiselle, joka oli koonnut retkikokonaisuuden!

10.-11-10.2017  Etämetsänomistajien LIITON  20 v JUHLAT Turussa sekä Liiton ja 
jäsenyhdistysten koulutus- ja toiminnankehittämisSEMINAARI  laivaristeilynä 
     Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry:n onnittelut Liitolle vei puheenjohtaja Liisa Korpela.
Hän osallistui yhdistyksen edustajana myös laivaseminaariin; Turku-Tukholma-Turku.
     

10.-12.11.2017   METSÄMESSUT, Helsinki
    Metsämessut olivat tapahtuma, joka kokosi metsäalalla toimivat yritykset, 
metsänomistajat ja kaikki metsästä kiinnostuneet tutustumaan alan uutuuksiin, tuotteisiin 
ja palveluihin.  -  Päivien anti oli monipuolinen.  - Yhdistys ei järjestänyt yhteiskuljetusta 
Tapahtumaan. Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry:stä mukana oli vain jokunen edustaja. 
Liekö kyse ”retkiväsymyksestä” tuttuun kohteeseen. Joka vuosi messuilla kuitenkin kokee 
ja näkee jotakin uutta ja ajankohtaista, niin myös vuonna 2017.

3.  KOULUTUS / EDUSTUKSET / EDUNVALVONTA

3.1 KOULUTUS

Yhdistyksen yksittäisiä jäseniä  on osallistunut muun muassa Metsäkeskuksen

järjestämiin  koulutustilaisuuksiin sekä paikallisten yhdistysten järjestämiin
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3.2 EDUSTUKSET JA EDUNVALVONTA

Keväällä 2015 nimettiin jälleen Suomen alueelliset  metsäneuvostot.  Päijät-Hämeen 
Metsänomistajat ry:llä ei ole nyt omaa varsinaista jäsentä Hämeen alueellisessa 
metsäneuvostossa. Puheenjohtaja Liisa Korpela on saanut kuitenkin kutsun Hämeen 
metsäohjelman laadinnan sidosryhmäpäivään  sekä Hämeen alueellisen metsäohjelman 
valmisteluseminaariin  sekä osallistunut niihin. Jo  aiemmin yhdistyksellämme on ollut 
mahdollisuus  vaikuttaa Hämeen alueellisen metsäohjelman sisältöön. 

Yhdistys on Etämetsänomistajien Liiton jäsen.  Jäsenmaksu  Liitolle  on  4 € / jäsen. 
Kullakin Liiton jäsenyhdistyksellä on yksi virallinen edustaja Liiton vuosikokoukssa. - Olli 
Grönqvist toimi Liiton toiminnantarkastajana ja Liisa Korpela varatoiminnantarkastajana. - 
Kukin yhdistyksen jäsen sai  vuoden Etämetsänomistaja – lehden, neljä numeroa. 

Liisa Korpela on Osuuskunta Metsäliiton piiritoimikunnan jäsen. Osuuskunta 
Metsäliitto on Metsä Groupin emoyhtiö. Piiritoimikunnat valitsevat edustajan Metsäliiton 
hallintoneuvostoon.

4.  TIEDOTUS / JÄSENKIRJEET

    Jäsenille postitettiin vuoden 2017 aikana kirjallinen kokouskutsu vuosikokoukseen
                     sekä 2  muuta jäsentiedotetta.  Niissä kerrottiin yhdistyksen ajankohtaisista tapahtumista
                     ja  kutsuttiin jäseniä erilaisiin tilaisuuksiin ja retkille.  Jäsentiedotteissa oli liitteenä
                     yhteistyökumppaneiden esitteitä ja tiedotteita. Jäseniltä on kerätty  sähköpostiosoitteita,
                     koska tulevaisuudessa jäsentiedotteita pyritään lähettämään  enenevässä määrin
                     sähköpostitse. 
                         He, joiden sähköpostiosoite on jo tiedossa, ovat saaneet enemmän  tiedotteita; muun
                     muassa  Luonnonvarakeskuksen uutiskatsauksia on välitetty.
                     Yhdistyksen kotisivut löytyvät osoitteesta  www.etamol.fi

5.  VARAINHANKINTA / TALOUS

Varat yhdistyksen toimintaan saatiin jäsenmaksuista sekä järjestettyjen
tilaisuuksien osallistumismaksuista.  Yhdistyksen sidosryhmät ottivat osaa kustannuksiin; 
muun muassa  postituskustannuksiin. 
Yhdistyksen taloudellinen tilanne: yhdistyksellä oli  31.12.2017  tilillä 1873,89 €.

6.  JÄSENET

Vuoden 2017 päättyessä jäseniä oli 116, perheenjäseniä 26, yhteistyökumppani- ja 
sidosryhmäjäseniä 21.

Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry                                                                                Hallitus

Sivu 5: Kuvia kesäretkeltä  Kanta-Hämeeseen: Tapion Siemenkeskus, Oitti, koivun 
siemenviljelyä kasvihuoneissa,  männynsiemenviljelykset, vartetarha Hausjärjellä

 Sivu 6: Kuvia syysretkeltä Poriin, Sampo-Rosenlewin tehtailla
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