
Päijät-Hämeen  Metsänomistajat ry                                                             

TOIMINTAKERTOMUS  VUODELTA  2018
     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

                     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: 25.1., 14.5., 20.11. ja 10.12.2018

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

2. TOIMINTA  / TAPAHTUMAT             

                     26.3.2018 pidettiin  VUOSIKOKOUS  POP Triossa Lahdessa. Paikalla oli 16 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 2019 jäsenmaksuksi 30 euroa / jäsen ja perhe- ja
                      kannattaja-jäsenmaksuksi  40 euroa / perhe.

13.5.2018  Etämetsänomistajien Liiton SM –METSÄTAITOKILPAILUT  Hämeen 
ammattikorkeakoulun Evon yksikössä  Hämeenlinnan Lammilla. 
     Joukkuekilpailussa Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry:tä edusti 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). Yhdistyksestämme 
muut taitokisaan osallistuneet olivat Erkki Hannula, Jonna Kalliokoski, Maire 
Kalliokoski, Pertti Mäkinen, Ville Salonen, Erkki Silvennoinen ja  Esko Uusi-Simola.
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!



                     12.7.2017  JÄSENTEN  KESÄRETKI  Orimattilaan, Elimäelle ja Iittiin
     Kesäretki toteutui 8.6.2018. Aamupäivän ensimmäinen kohde oli UKK-arkisto. Urho 
Kekkosen arkisto on toiminut vuodesta 1970 Orimattilan Niinikoskella. Mielenkiintoinen 
kohde sekä arkistonhoitaja Pekka Lähteenkorvan tarinat ja asiantunteva opastus 
herättivät runsaasti kysymyksiä ja keskustelua.
     Elimäellä Ravintola Alppiruusussa nautitun lounaan jälkeen tutustuimme opastetulla 
kierroksella Mustilan Arboretumiin. Nykyisin noin 120 hehtaarin laajuisella alueella kasvaa 
lähes 100 havupuulajia ja 130 lehtipuulajia sekä niiden lisäksi useita koristepensas-. 
köynnös- ja perennalajia eri puolilta maapalloa.
     Toinen iltapäivän kohteemme oli pylväsveistämö Finprofile Iitin Kausalassa. 
Tutuistuimme veistämön toimintaan paikan päällä ja kuulimme esitelmän pyljäspuiden 
hankinnasta, työstämisestä sekä käyttökohteista, joista useat saijaitsevat kaukomailla. 
Paitsi mäntyä veistämö käyttää raaka-aineenaan myös kuusta. Pää hankintaalue on 
Päijät-Häme.
    Mukana oli linja-autollinen yhdistyksemme jäseniä. Lämpimät kiitokset kaikille mukana 
olleille sekä retken järjestäjille ja oppaille!

10.-11.8.2018  ANIANPELLON  MARKKINAT  Kalmarinrannassa Asikkalassa
    Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry osallistui Anianpellon markkinoille yhdessä 
Kouvolan Seudun Metsätilanomistajat ry:n kanssa yhteiselllä osastolla viime vuosien 
tapaan.  Markkinavieraille järjestettiin kävynheittokisat sekä kerrottiin yhdistysten ja 
Etämetsänomistajien Liiton toiminnasta.  Samalla suoritettiin uusien jäsenten hankintaa ja 
jaettiin liiton ja yhdistysten esitteitä sekä oppaita taimikonhoidosta ja oikeanlaisista puiden 
istutustavoista.  
    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.

4.9.2018  SYKSYN  RETKI  ÄÄNEKOSKELLE
      Syysretki toteutui yhdessä Hämeenlinnan, Hyvinkää-Riihimäen ja Päijät-Hämeen 
yhdistysten kanssa. Retki oli kaikin puolin antoisa. Pääkohteena oli uusi Metsä Groupin 
biotuotetehdas Äänekoskella.

                           Menomatkalla tutustuimme  luonnonsuojelualueeseen Leivonmäellä, jossa nautimme
                      myös kahvit luonnon helmassa. Biotuotetehtaalla nautitun lounaan jälkeen meillä oli
                      opastus Pro Nemus- vierailukeskuksen auditoriossa koko tehdaskokonaisuuden
                      toiminnoista.  Vierailukeskus on monipuolinen tilakokonaisuus, jossa voi simulaattorien ja
                      erilaisten audiovisuaalisten välineiden avulla tutustua koko tuotantoketjuun ”kannolta
                      tehtaaseen/sahalaitokseen” paitsi Äänekosken tehtailla niin myös Metsä Groupin muilla
                      laitoksilla. - Metsäkoneen kaatosimulaattori kiinnosti erityisesti ja aiheutti ruuhkaakin
                      vuoroihin.
                           Tehdaskierros linja-autolla antoi hyvän kuvan koko laitoksen toiminnasta ja
                      toimivuudesta. Antoisa retki! - Kiitokset isännille ja mukana olleille retkeläisille!

14.8. ja 14.9.2018   VALTAKUNNALLINEN  METSÄSTRATEGIAN  VALMISTELU
      Suomen metsävaikuttajia oli kutsuttuna valmistelemaan valtakunnallista 
metsästrategiaa koko päivän työskentelyseminaareihin elo- ja syyskuussa valtiovarain-
ministeriön tiloihin, Mariankatu 9 Helsinki.  Osallistujia oli muun muassa maa- ja 
metsätalousministeriöstä, LUKE:sta (Luonnonvarakeskus), MTK:sta, VTT:stä, 



Metsäkeskuksesta, Suomen ympäristökeskuksesta, Tapiosta, yliopistojen 
metsäosastoilta ja eri metsä- ja puualan yrityksistä sekä Etämetsänomistajien Liitosta.
     Etämetsänomistajien Liiton puheenjohtaja Jaakko Temmes oli estynyt osallistumasta 
tilaisuuksiin. Hän delegoi vastuun Liisa Korpelalle (Liiton hallituksen varajäsen), joka sai 
kutsun ja osallistui valmistelusemminaareihin.
     Työskentely oli intensiivistä ja hedelmällistä sekä pyrki ottamaan huomioon eri 
osapuolten näkökantoja. Liisa Korpelalle ja hänen edustamalleen taholle tärkeää oli 
tuoda esille puuntuottajien ja metsänomistajien näkökantoja sekä korostaa niitä seikkoja, 
jotka turvaavat puun järkevän käytön mahdollisuudet  jatkossakin. -  On välttämätöntä, 
että muun muassa metsien asemasta hiilinieluna tuodaan julki oikeaa tutkittua tietoa eikä 
vain ”mutu”-tuntuman näkemyksiä. Metsillä ja niiden riittävällä hyödyntämisellä niin 
metsäteollisuuden kuin muihinkin tarpeisiin jatkossakin on suuri merkitys koko Suomen 
kansantaloudelle.     

11.12.2018   VIERAILU  EDUSKUNTAAN Helsinkiin, maa- ja metsätalousministeri 
                     Jari Lepän tapaaminen
    Toimintasuunnitelmassa kin mukana ollut ministeri Jari Lepän tapaaminen toteutui
loppuvuodesta ministerin kiireiden vuoksi. Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry:stä mukana 
olivat yhdistyksen puheenjohtaja Liisa Korpela, varapuheenjohtaja Pekka Niemelä, 
sihteeri/rahastonhoitaja Riitta Ojala, hallituksen jäsen Matti Mäkiaho sekä Hannele Airola. 
Turvatarkastuksen jälkeen ryhmämme otti ystävällisesti vastaan ministerin erityisavustaja 
Annukka Kimmo, joka myös esitteli saneerattua entistäkin ehompaa eduskuntataloa.
    Ministerin kanssa käydyissä keskusteluissa nousivat esille muun muassa huoli metsä-
teollisuuteen kohdistuvista paineista entisestäänkin tiukentuvissa ilmastopoliittisissa 
kysymyksissä. Delegaatiomme viestitti myös useita näkökohtia, jotka tulisi jatkossakin 
huomioida muun muassa Kemera-tukien myöntämisperusteissa. - Metsät ovat Suomelle 
elinehto. On oltava selkeä ja perusteltu metsäpoliittinen ohjelma, jolla pärjätä myös EU:n 
metsiä koskevien toisenlaistenkin näkemysten kanssa.
    

3.  KOULUTUS / EDUSTUKSET / EDUNVALVONTA

3.1 KOULUTUS

Yhdistyksen yksittäisiä jäseniä  on osallistunut muun muassa Metsäkeskuksen

järjestämiin  koulutustilaisuuksiin sekä paikallisten yhdistysten järjestämiin

metsäverokoulutustilaisuuksiin.                                                                                

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.  Yhdistyksen puheenjohtaja  Liisa 
Korpela valittiin Liiton vuosikokouksessa  Liiton hallituksen varajäseneksi. Yhdistyksen 
sihteeri Riitta Ojala valittiin vuosikokouksessa  Liiton varsinaiseksi 
toiminnantarkastajaksi.



Jäsenmaksu  Liitolle  on  4 € / jäsen. Kullakin Liiton jäsenyhdistyksellä on yksi virallinen 
edustaja Liiton vuosikokoukssa.  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. - Metsä Group on Etämetsänomistajien Liiton valtakunnallinen 
yhteistyökumppani.

4.  TIEDOTUS / JÄSENKIRJEET

    Jäsenille postitettiin vuoden 2018 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 sekä tietoa puutavaran myyntihinnoista 
                     puutavarlajeittain maakunnan ja valtakunnan tasolla.
                          Jäsentiedotteita pyritään lähettämään enenevässä määrin sähköpostitse. Kattavaan 
                     sähköiseen tiedottamiseen ei olla päästy sillä kaikilla jäsenillä ei ole sähköpostiosoitetta.
                         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  31.12.2018 tilillä 1382,87 €.

6.  JÄSENET.

Vuoden 2018 päättyessä jäseniä oli 105, yhteistyökumppani- ja sidosryhmäjäseniä 11.

Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry                                                                                Hallitus

http://www.etamol.fi/

