
  Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry             Jäsentiedote  1. 2017

Hyvät jäsenet!

     Vuosi 2017 on jo hyvässä vauhdissa. Juhannuskin on jo aivan ovella. 

-    Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry piti vuosikokouksensa  huhtikuussa.  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.  Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Mirja Salminen  Lahdesta. Varajäsenenä jatkaa 

metsätalousyrittäjä  Pekka Kotilainen  Asikkalasta ja uutena varajäsenenä  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.  Yhdistys on Etämetsänomistajien Liiton jäsen. Tietoja yhdistyksestä nähtävissä 

on myös Etämetsänomistajien Liiton kotisivuilla: osoite www.etametsanomistaja.fi tai www.etamol.fi

〉 Vuosikokous päätti vuoden 2017  jäsenmaksuksi  30 euroa / jäsen  ja perhe- ja kannattaja- 
jäsenet 40 euroa / perhe.  Jäsenmaksu on tämän kirjeen lopussa.  Eräpäivä on  10.7.2017.

〉 Vuoden 2016  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  13.5.2017 

    Perinteiset Etämetsänomistajien Liitto ry:n  valtakunnalliset suomenmestaruus-metsätaitokilpailut 

olivat Hämeenlinnan Lammilla 13.5.2017,  Evon Hämeen ammattikorkeakoulun opetus- ja 

tutkimuskeskukesn alueella.  Metsätaitokisan  suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi  hallituksemme 

jäsen Matti Mäkiaho yhdessä  Hämeen ammattikorkeakoulun metsätalousinsinööriopiskelijoiden 

kanssa.

     Metsätaitokisa perustuu silmävaraiseen arviointiin, muita apuvälineitä kuin relaskooppi  ja kasvikirja

ei sallittu. Kaikkiaan metsätaidon kilpailussa oli viisitoista erilaista  tehtävää maastossa. Suuritöisin 

lienee ollut puuston leimaus. Tällä kertaa vaikeimmiksi tehtäviksi osoittautuivat  pinta-alan, puuston 

kuutiomäärän ja puun pituuden arviointi sekä metsän kasvillisuusluokan määrittely.

    Yhdistystämme edusti  SM-kisoissa 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 pistettä, 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!

     Lämpimät kiitokset kaikille mukana olleille, sekä kilpailuvastaaville että  itse kisailijoille!!



KESÄRETKI   HAUSJÄRVELLE, JANAKKALAAN JA HÄMEENLINNAAN; Tapio Silva Oy, 
Oitti  (Tapion Siemenkeskus), U Kirisaari Oy, Janakkala  ja Militaria Museo, Hämeenlinna 

    12.7.2017  keskiviikkona Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry:n kesäretki suuntautuu  Kanta-

Hämeeseen -  Hausjärvelle, Janakkalaan ja Hämeenlinnaan. Aamupäivän vierailukohteina ovat  Tapio 

Silva Oy  ja U Kirisaari Oy ja iltapäivällä tutustutaan Museo Militariaan Hämeenlinnassa.

     Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion Siemenkeskus on toiminut Hausjärven Oitissa usean 

vuosikymmenen ajan. Tapio Silva Oy:n metsäpuiden siemenliiketoiminta laajeni entisestään, kun 

Suomen metsäkeskuksen liiketoimintayksikön Otson metsäpuiden siemenviljelykset siirtyivät Tapion 

omistukseen.

     Tapio tuottaa muun muassa männyn, kuusen, rauduskoivun ja lehtikuusen jalostettuja siemeniä. 

Jalostetuista siemenistä syntyvien puiden on todettu tuottavan metsikkösiemeniin verrattuna enemmän 

ja laadultaan parempaa puuta sekä kestävämpiä kantoja tuholaisia ja sienitauteja vastaan.  - Tapio toimii

yhteistyössä tutkimuksen ja käytännön toimijoiden kanssa. 

     Janakkalassa lähellä Hämeenlinnaa toimiva U. Kirisaari Oy  on jalostanut harmaalepästä savustus-

purua ja -haketta noin neljä vuosikymmentä. Raaka-ainetta toimittavat niin yksityiset puuntuottajat kuin

eri yrityksetkin. Tuotanto menee teollisuuteen. Pienin hakesäkki on tilavuudeltaan 100 litraa. - 

Tervaleppä ei ole soveliasta raaka-ainetta vastaavaan tarkoitukseen juuri tervaisuutensa vuoksi.

     Suomi 100  juhlavuoden merkeissä kunnioitamme 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.

ALUSTAVA  RETKIAIKATAULU,  keskiviikko  12.7.2017  – oikeudet muutoksiin pidätetään

Klo  7.45            Lähtö Lahdesta Marolankadun turistipysäkiltä  

     8.15 -8.40     Aamukahvit  Nesteen-huoltoasemalla, Peltotie 2, Järvelä; kahvi / tee + karjalanpiirakka

noin 9.-11.00     Tapion Siemenkeskus, Torholantie 33, Oitti,  tutustuminen Siemenkeskukseen sekä 

                          siemenviljelyksiin kentällä.

noin 11.30-12    U. Kirisaari Oy, Heinäjoentie 559, Turenki

    12.30-13.30   Lounas, Lounasravintola Militaria, Vanhankaupunginkatu 19, Hämeenlinna  

    13.30-14.30   Opastettu kierros Militaria Museossa

    14.30-14.55   Multimediaesitys: Tali-Ihantala taistelut; ratkaisun hetket Suomen kohtalosta

noin 15.30-16    Iltapäiväkahvit ABC-huoltoasemalla Riihimäellä  (omalla kustannuksella)

noin 16.50          Paluu Lahteen   

Ilmoittautuminen  retkelle joko puheenjohtajalle tai sihteerille 5.7.2017  mennessä, joko puhelimitse tai 

sähköpostitse. - Retken hinta on jäsenille 40  €  ja ei-jäsenille 50  €.  -  Retki  maksetaan 10.7.2017 

mennessä  yhdistyksen tilille: FI92 5611 3320 0479 66                        Tervetuloa  mukaan  retkelle ! 

LADOT  SUOMEA  RAKENTAMASSA –  16.7.2017  TILAISUUS  HUOVILAN  PUISTOSSA

Su 16.7.17  klo 13 on Huovilan puistossa Kärkölässä mielenkiintoinen tilaisuus, joka saattaa kiinnostaa 

metsäväkeäkin (osoite Museontie 27, Kärkölä).  Heikki Koljonen luennoi aiheesta  ”Ladot Suomea 

rakentamassa”. Se on osa Suomi 100 juhlavuoden teemaluentoja. Ladoilla on suuri merkitys myös koko

Suomen metsätalouden kehityksellekin. Ellei olisi ollut latoja, missä säilyttää kuivattua heinää hevosille

metsäsavotta-ajoihin jne., miten olisi tilanne nyt? - Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Kärkölän Pelimannit 

soittavat, esittelykierros Huovilan puistossa. - Järjestäjät: Kärkölän Karjala-seura ja  Karj. Lahden piiri.




