
  Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry

TOIMINTAKERTOMUS  VUODELTA  2016

                    1.  HALLINTO

                     Hallituksen jäsenet ja vastuuhenkilöt:

                     Liisa Korpela, puheenjohtaja,  tiedotusvastaava, edustukset sidosryhmiin, yhteydet                               

.                    yhteistyökumppaneihin   

                     Olli Grönqvist,  retki- ja matkavastaava, ulkomaanmatkat

                     Matti Mäkiaho, jäsen, vastuualue metsätaitokisat, Anianpellon markkinat

                     Pekka Niemelä, jäsen, jäsenhankintavastaava, Anianpellon markkinat 

                     Sarianna Saastamoinen, varapuheenjohtaja, postitusvastaava

                     Mirja Salminen, varajäsen

                     Pekka Kotilainen, varajäsen, metsätaitovastaava

                     Riitta Ojala, sihteeri / rahastonhoitaja, jäsenrekisterin ylläpito yhdessä pj:n kanssa

                     Leena Levänen, asiakirjojen monistus yms.

   
                     Hallitus kokoontui 7 kertaa: 4.2., 10.3., 26.4., 2.6., 20.9., 9.11. ja 9.12.2016

                     Toiminnantarkastajat:

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

2. TOIMINTA  / TAPAHTUMAT

                     19.-22.3.2016  Etämetsänomistajien Liiton vuosikokous  Imatralla. Yhdistystä             .                    

edusti kokouksessa  puheenjohtaja Liisa Korpela.

                     29.03.2016 pidettiin  vuosikokous  POP Triossa Lahdessa. Paikalla oli 16 jäsentä.

                     Päijät-Hämeen Osuuspankin edustaja yritysneuvoja  Turo Inkiläinen käytti pankin

                     puheenvuoron ja kertoi Osuuspankin nykytilanteesta  ja metsärahastosta.

                     MTK Metsälinjan tutukimuspäällikkö  Erno Järvinen  luennoi ajankohtaisista metsä-

                     ja puutalouteen liittyvistä asioista.

                   

                     Metsänhoitaja maaseutuyrittäjä Liisa Korpela Kärkölästä valittiin jatkamaan

                     yhdistyksen puheenjohtajana.

Vuosikokous päätti vuoden 2016 jäsenmaksuksi 30 euroa / jäsen ja perhe- ja kannattaja-

jäsenmaksuksi  40 euroa 7 perhe.
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14.5.2016  Etämetsänomistajien Liiton SM –metsätaitokilpailut  Hämeen ammattikorkeakoulun 

Evon yksikössä  Hämeenlinnan Lammilla.

Joukkuekilpailussa Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry:tä edusti ansiokkaasti  yhdeksän (9) 

osallistujaa kolmena eri joukkueena. Koko kilpailun parhaaseen pistemääräään ja miesten sasrjan 

voittoon ylsi  komeasti oma edustajamme  Esko Uusi-Simola  133 pisteellä. Myös Tapio Airola  

menestyi hyvin tullen miesten sarjassa kuudenneksi hyvällä pistemäärällä 120. Naisten sarjassa  

Maire Kalliokoski  ylsi hienosti neljänneksi. Joukkueistamme kokonaisuutena menestynein oli 

kokoonpano; Hannele Airola, Tapio Airola ja  Pekka Kotilainen.  Muut taitokisaan osallistuneet 

yhdistystämme edustaneet olivat Jonna Kalliokoski, Sini Kalliokoski, Erkki Silvennoinen ja Ville 

Salonen.  Lämpimät kiitokset ja onnittelut kaikille kisassa mukana olleille!  - Ja tärkeintähän ei ole 

voitto vaan itse jalo kilpailu.  

Radan teosta vastasi Matti Mäkiaho yhdessä Evon metsätalousinsinööriopiskelijoiden kanssa.   - 

Kiitokset kaikille osallistujille ja järjestelyvastaaville!

14.6.2016  Jäsenten kesäretki  Mikkeliin; Otavan saha, Kenkävero ja Mikkelipuisto

Päijät-Hämeen  Metsänomistajat ry:n kesäretki suuntautui  14.6.2016 Mikkelin seudulle. 

Aamupäivän retkeilykohde oli Otavan saha. Itä-Suomen alueella jo vuodesta 1891 toiminut 

Otavan yksikkö on yksi Versowood-konsernin sahoista. Versowood tarjosi aamukahvit Kuortin 

ABC-huoltoasemalla.  

Iltapäivällä tutustuttiin Kenkäveroon ja Mikkelipuistoon. Kenkäveronniemen pappilan alue on 

mielenkiintoinen kokonaisuus, jonka historia alkaa jo yli 550 vuoden takaa. Mikkelipuisto on 

vuonna 2007 kävijöille avattu matkailukohde. Puiston ytimen muodostavat eri tyyppiset 

mallipuutarhat. Puistossa on runsaasti nähtävää sekä puutarhoista monine kukkalajeineen että 

harvinaisista puulajeista ja erikoismuiodoista kiinnostuneille.

 Retkelle osallistui linja-autollinen yhdistyksen jäseniä ja puolisoita.   - Lämpimät kiitokset 

yhteistyökumppaneille ja kaikille mukana olleille!

12.-13.8.2016  Anianpellon markkinat  Vääksyn Kalmarinrannassa Asikkalassa

 Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry osallistui Anianpellon markkinoille  Hämeenlinnan Seudun 

Metsätilanomistajat ry:n ja Kouvolan Seudun Metsätilanomistajat ry:n kanssa yhteiselllä 

osastolla. Markkinavieraille järjestettiin kävynheittokisat sekä kerrottiin Etämetsänomistajien 

Liiton ja yhdistysten toiminnasta.  Samalla suoritettiin uusien jäsenten hankintaa ja jaettiin liiton 

ja yhdistysten esitteitä.  

 Yhdistystä (PEHMO) edustivat puheenjohtaja Liisa Korpela ja hallituksen jäsen Pekka Niemelä, 

joka oli ”kävynheittokisavastaava.  Kävynheittokisa sai suuren suosion. Kisaan osallistui kaiken 

ikäisiä lapsista ikäihmisiin, useita satoja.  Tällä kertaa kisa oli myös yksi markkinoiden ”virallisista” 

kisoista. Kolme parasta sai mitalit kaulaansa. Muuten kisassa hyvin menestyneet  saivat 

vaihtoehtoisesti joko koivun taimen / taimia tai silmälasien / kaikenlaisten linssien pyyhinliinan. - 

Matti Mäkiaho  (LC  Asikkala)  oli tapahtuman tiedotusvastaava. - Hän voitti haastajana myös 

markkinoiden perinteisen klapikisan. Onnittelut! - Kiitokset kaikille vastuullisille!

22.10.2016  Paikallisten metsäpalveluyrittäjien  METSÄTAPAHTUMA Messilässä

Päivän aikana oli muun muassa puunkaatonäytöksiä, myös metsäkoneita ja kalustoa esillä. 

Tilaisuuden järjestivät Hämeen Metsätoimistot ry, Kutajoen Metsärengit Ky, Metsäpalvelu 

Puupäällikkö, Metsäpalvelu SavottaSudet ja Viisipuu Oy. Hollolan kirkonseudun maatalousnaiset 
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vastasivat tapahtuman tarjoilupuolesta. - Päivän anti kiinnosti yhdistyksen jäseniä, joita osallistui 

tapahtumaan runsaasti.

11.-13.2016   METSÄMESSUT, Helsinki

Yhdistyksen retki  metsämessuille suuntautui lauantaina 12.11.2016.  Metsämessut olivat 

tapahtuma, joka kokosi metsäalalla toimivat yritykset, metsänomistajat ja kaikki metsästä 

kiinnostuneet tutustumaan alan uutuuksiin, tuotteisiin ja palveluihin. Tuoteryhmät olivat: 

metsänhoitopalvelut, puukauppapalvelut, sidosryhmäpalvelut, metsän virkistyskäyttö, 

bioenergia, oppilaitokset ja muu koulutus, muut alan tuotteet ja palvelut, biotalous. -  Päivän anti

oli monipuolinen.  - Yhdistys ei järjestänyt yhteiskuljetusta. - Yhdistystä edusti muun muassa 

hallituksen jäsen Pekka Niemelä ja puheenjohtaja Liisa Korpela.

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

Hämeen alueellinen metsäneuvosto. 

Keväällä 2015 nimettiin jälleen Suomen ALUEELLISET  METSÄNEUVOSTOT.         Päijät-Hämeen 

Metsänomistajat ry:llä ei ole nyt omaa varsinaista jäsentä Hämeen alueen metsäneuvostossa. 

Puheenjohtaja Liisa Korpela on saanut kuitenkin kutsun Hämeen metsäohjelman laadinnan 

sidosryhmäpäivään  sekä Hämeen alueellisen metsäohjelman valmisteluseminaariin  sekä 

osallistunut niihin. Jo näitä tapahtumia aiemmin yhdistyksellämme on ollut mahdollisuus  

vaikuttaa Hämeen alueellisen metsäohjelman sisältöön. 

Puheenjohtaja valmisteli pohjaesityksen, jonka hallitus hyväksyi yhdistyksen näkökantana 

oleellisista asioista.  Alueellinen metsäohjelma on koko metsäalan ja sen yhteiskunnallisten 

vaikutusten ohjelma, joka perustuu metsälakiin ja -asetukseen.  - Puheenjohtaja valmisteli  myös 

yhdistyksen vastauksen / vastineen alueellisen metsäohjelman luonnoksesta.

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. 
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Liisa Korpela on Osuuskunta Metsäliiton piiritoimikunnan jäsen. Osuuskunta Metsäliitto on 

Metsä Groupin emoyhtiö. Piiritoimikunnat valitsevat edustajan Metsäliiton hallintoneuvostoon.

4.  TIEDOTUS / JÄSENKIRJEET

Jäsenille postitettiin vuoden 2016 aikana kirjallinen kokouskutsu vuosikokoukseen

                     sekä 2  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 jäsenkirjeet pyritään lähettämään

                     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; 

erityisesti  jäsenistön retki- ja  postituskustannuksiin. 

Yhdistyksen taloudellinen tilanne: yhdistyksellä oli  31.12.2016  tilillä  2331,75 €.

6.  JÄSENET

Vuoden 2016 päättyessä jäseniä oli 132, perheenjäseniä 25, yhteistyökumppani- ja 

sidosryhmäjäseniä 23.

Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry                                                                                Hallitus

Liitteen sivu 1.  Kuvia kesäretkeltä  Mikkelin seudulle; 1. ja 2.  Otavan saha,  3. Mikkelipuisto.

Liitteen sivu 2. Ylhäällä vas.: Esko Uusi-Simola, Etämetsänomistajien metsätaitokisan voittaja. Ylhäällä 

oikealla: Kesäretkeläisiä Mikkelin Kenkäveron pappilan puistossa. Alhaalla: Anianpellon markkinoiden  

klapikisalaisia; Hilkka Kemppi haastattelee, Matti Mäkiaho oikealla.
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