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Kiinnostaako sinua vaikuttaa 
metsänhoitoyhdistyksesi tar-
joamiin palveluihin? Syksyllä 
pidetään maan suurimmat 
metsävaalit, joissa valitaan 
metsänomistajien edustajat 
metsänhoitoyhdistysten val-
tuustoihin.

Valitsemansa valtuus-
ton kautta metsänomista-
jat päättävät, mitä palveluita 
yhdistys tarjoaa jäsenilleen. 
Kaikkien yhdistysten tarjo-
amat peruspalvelut kattavat 
metsänhoito-, puukauppa- 
ja neuvontapalvelut. Nyky-
ään usein myös kokonaisval-
taiset metsäomaisuuden pal-
velusopimukset, metsäsuun-
nitelmien laatiminen, metsä-
teiden rakentaminen sekä 
metsäluonnon hoitopalve-
lut kuuluvat yhdistysten pal-
veluvalikoimaan. 

Metsänhoitoyhdistys Poh-
jois-Pirkalle valitaan valtuus-
to nyt kuudennen kerran. 
Mhy Pohjois-Pirkka oli ensim-
mäisten valtuustoperiaatteel-
la toimivien yhdistysten jou-
kossa vuonna 1994. 

Vaalitoimikunnan puheenjoh-
taja  Antti Mäkelä toivoo:
- Jotta metsänomistajien eri-
laiset tarpeet tulevat huomi-
oiduksi on tärkeää, että yhdis-
tysten hallinnossa on monen-
laisia metsänomistajia. Tavoit-
teena on, että hallinnossa on 
niin naisia kuin miehiä eri am-
matti- ja ikäryhmistä. Erityises-
ti naisten, nuorten ja muualla 
asuvien esiinmarssi olisi suota-
vaa. Valtuustovaaleihin pyritään 
löytämään ehdokkaita niin run-
saasti, ettei sopuvaaleihin jou-
duttaisi. Lisäksi Mäkelä koros-
taa, ettei metsänhoitoyhdistyk-
sen valtuustoa valita poliittisin 
perustein, vaikka ehdokaslis-
toilla näkyy samoja nimiä kuin 
syksyn kunnallisvaaleissa. -Ei-
kä kokouksissa politikoida. Pu-
humme toimintaan liittyvistä 
asioista puolueettomasti, hän 
painottaa.

Ehdokasasettelu 
käynnissä

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-
Pirkan valtuustoon valitaan 
seuraavalle nelivuotiskaudelle 

25 valtuutettua ja 12 varaval-
tuutettua. Valtuuston sääntö-
määräisiä tehtäviä ovat muun 
muassa valita yhdistyksen halli-
tus, päättää vuotuisesta toimin-

tasuunnitelmasta ja talousarvi-
osta sekä vahvistaa hehtaari-
kohtaisen metsänhoitomak-
sun suuruus. Valtuusto käyttää 
jäsenten ylintä päätösvaltaa ja 

Kesä on hyvää aikaa laittaa tai-
mikot kasvukuntoon tai tutustua 
muuten omaan metsään. Met-
sään voi tutustua omatoimi-
sesti tai metsänhoitoyhdistyk-
sen neuvojan kanssa. Metsän-
omistaja voi myös halutessaan 
pyytää neuvojaa käymään kat-
somassa mitä metsälle kuuluu. 
Metsäkäynnin pohjalta neuvoja 
antaa esityksen kiireellisimmis-
tä ja tärkeimmistä metsän hoito- 
ja hakkuutarpeista. Metsäkäynti 
ja puunmyyntisuunnitelman te-
keminen ovat metsänomistajal-
le maksuttomia palveluita. 

Hyvä metsänhoito on pohja 
kannattavalle metsätaloudelle. 
Metsähoidossa ei ole oikoreit-
tejä, vaan oikea aikaisilla met-
sänhoitotoimenpiteillä saadaan 
metsien kasvu pysymään hyvä-
nä. Metsän arvo nousee parhai-
ten suunnitelmallisella ja kestä-
vään metsien hyödyntämiseen 
perustuvalla hoidolla. 

Metsänomistajilla vaikuttamisen paikka

Tunnetko metsäsi
Jokainen metsänomistaja mää-

rittelee ja päättää itse omat ta-
voitteensa metsätaloutensa hoi-
tamisesta. Metsänhoitoyhdistyk-
sen neuvojat ovat metsänomis-
tajia varten, joilta saa neuvo-
ja ja vaihtoehtoja taloudellises-
ti ja hoidollisesti oikeiden me-
netelmien valintaan. Hyödynnä 
maksuton palvelu.

Taimikoiden varhaishoito
Kevään metsänistutukset ovat 
kääntymässä loppusuoralla ja 
uudet puunalut aloittelevat kas-
vuaan metsissä.  Metsänuudis-
tamisessa ei kuitenkaan riitä, et-
tä taimet saadaan maahan. Tai-
mikon perustamisen jälkeen on 
seurattava, ettei heinä tai vesak-
ko tukehduta taimia. 

Heinä uhkaa rehevien maa-
pohjien taimikoita pääasiassa 
ensimmäisen kolmen vuoden ai-
kana. Taimikon perkaus on edes-
sä n. 3 - 5 vuoden päästä istu-

tuksesta, jos männyn tai kuusen 
taimikko uhkaa tukehtua tihe-
än lehtipuuvesakon alle. Mänty 
ei valopuuna kestä varjostusta. 
Männyn taimikossa lehtipuustoa 
ei saisi antaa kasvaa yli metriä 
kasvatettavaa männyn taimik-
koa pidemmäksi. Kuusi pystyy 
varjopuuna sietämään vesakkoa 
hieman mäntyä paremmin, mut-
ta kärsii kyllä herkästi merkittä-
viä kasvutappioita, mikäli lat-
vusten kasvua estävää vesakkoa 
ei poisteta. 

Taimikoiden heinääminen ja 
perkaus soveltuvat mainiosti 
omatoimisille metsänomistajil-
le. Huolella taimikkonsa hoita-
va pääsee nauttimaan ensihar-
vennustuloista parhaimmillaan 
jo 20 - 25 vuoden kuluttua tai-
mikon perustamisesta. Pahim-
massa tapauksessa saadaan ai-
kaan vesakosta kasvanut yliti-
heä, pieniläpimittainen ryteik-
kö, jonka alle on tukehtunut, jo-

pa aikanaan 800 - 1000 euroa/
ha maksanut männyn tai kuusen 
taimikko. Mitä enemmän hoi-
totoimenpiteet viivästyvät sitä 
suuremmat ovat tulonmenetyk-
set ja metsäpalstan arvon lasku 
metsän myöhempää kehitystä 
ajatellen.  

Metsänhoito on metsänomis-
tajan omana työnä kannatta-
vaa, mutta myös aikaa vievää. 
Metsänomistajien omatoiminen 
työ on erittäin tärkeä osa koko-
naisuutta ja toivottavasti intoa 
nuorten metsien hoitoon riittää. 
Metsänhoitoyhdistys auttaa hoi-
totöiden tekemisissä niitä met-
sänomistajia, joilla ei ole aikaa 
tai muuta mahdollisuutta tehdä 
hoitotöitä itse.

Hyvää metsänhoidollista ke-
sää kaikille!

Harri Katajamäki

päättää yhdistyksen toiminnan 
suuntaamisesta ja palvelulinja-
uksista.

Tie valtuustoon kulkee eh-
dokasasettelun ja postiäänes-

tyksen kautta. Ehdokkaaksi 
voi asettua kuka tahansa 18 
vuotta täyttänyt metsänhoi-
toyhdistyksen jäsen, jota eh-
dottaa vähintään kaksi yhdis-
tyksen jäsentä. Ehdokashake-
mus ei edellytä määrämuo-
toa, mutta siinä on mainitta-
va ehdokkaan nimi, syntymä-
aika, ammatti ja kotipaikka se-
kä ehdottajien nimet. Lisäksi 
ehdokkaan tulee antaa suos-
tumus ehdokkuuteen. Erilli-
sen kirjallisen suostumuksen 
asemesta riittää, että ehdokas 
allekirjoittaa hakemuksen eh-
dottajien kanssa. 

Ehdokasasettelua helpot-
tavat valmiit ehdokashake-
muslomakkeet. Lomakkeita 
saa metsänhoitoyhdistykses-
tä ja internetistä osoitteesta 
www.mhy.fi.  

Ehdokashakemukset pitää 
toimittaa Metsänhoitoyhdis-
tys Pohjois-Pirkan vaalitoimi-
kunnalle 10.8.2012 mennes-
sä os. Kuruntie 12, 34600 Ruo-
vesi.

Vaalitoimikunnan jäsenet vas. Vesa Mutanen, Jussi Korhonen, Jorma Lehdonmäki, Raimo Al-
honen ja puheenjohtaja Antti Mäkelä toivovat aktiivista ehdokasasettelua.
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Metsäteollisuuden tuloksenteko 
on välillä ollut vaikeaa. Nyt kol-
me suurta metsäyhtiötä osoitta-
vat jälleen kykyä menestyä. Vai-
keahkon loppuvuoden jälkeen tä-
män vuoden ensimmäisellä nel-
jänneksellä sijoitetun pääoman 
tuotto yhtiöillä oli noin kuu-
si prosenttia. Sellumarkkinoi-
den piristyminen paransi eten-
kin Metsägroupin ja UPM:n tu-
losta. Storaensolle voittoa kertyi 
jopa paperin tuotannosta, vaik-
ka paperimarkkinat pysyivätkin 
haasteellisina. 

Osavuosikatsauksissa yhtiöi-
den arviot tulevasta olivat varo-
vaisen positiivisia. Toimintaym-
päristö arvioidaan yllättävänkin 
vakaaksi, ja tulokset näyttäisi-
vät nyt kuluvalla neljänneksel-
lä kohentuvan. Sellun hinnat 
ovat nousussa ja rakentamises-
sa voi olla kausiluonteista piris-
tymistä. Epävarmuutta markki-
noille tuo Euroopan politiikan 
tilanne ja talouden epävakaus. 
Rakentamisen ennusteet povaa-
vat suurempaa kasvua vasta en-
si vuodelle. 

Markkinahavainnot tukevat 
metsäteollisuuden osavuosikat-

Epävarmuus ja muutokset ovat 
leimanneet niin Suomen, Euroo-
pan, kuin koko maailmankin ta-
loutta viime vuodet. Yksi kui-
tenkin pitää ja kestää, eli jatku-
va kysyntä metsämaasta. Turval-
lisiksi koetuista sijoitusmahdol-
lisuuksista on ollut selkeä puu-
te, ja metsä jos jokin on sellai-
nen. Perinteinen turvallinen tapa 
sijoittaa on ollut pankkitalletuk-
set. Viime aikoina on vallinnut 
ikävä tilanne. Talletuskorko on 
tahtonut jäädä alle inflaation eli 
rahan arvo ei ole edes säilynyt.

Metsämaan hinta on viime 
vuosina tyypillisesti noussut hi-
venen eli 1 - 2 prosenttia yli kul-
loisenkin inflaation. Lisäksi tu-
lee puuston kasvu, jota voi rea-
lisoida puuta myymällä. Vii-
me vuosi oli edelleen kasva-

Metsä on turvallinen sijoitus ja 
kysynnän takia helposti realisoitavissa

van kysynnän aikaa ja tätä ky-
syntää tyydyttämään myös met-
sämaan tarjonta kasvoi jonkin 
verran. Länsi-Suomen Metsäti-
lat Oy LKV:n toimialueella teh-
tyjen puhtaiden metsämaakaup-
pojen määrä on lisääntynyt seu-
raavasti: vuonna 2009 tehtiin 
562 kauppaa, v. 2010 711 kaup-
paa ja viime vuonna 775 kaup-
paa. Pirkanmaalla myydyn met-
sämaan keskihinta nousi v. 2010 
noin 5 prosenttia edellisvuodesta 
ja v. 2011 edelleen jopa 10 pro-
senttia. 

Metsä on ollut siis kannattavaa 
sekä ostaa että omistaa. Myy-
jiäkin on kuitenkin tullut lisää, 
miksi näin? Kyse on luonnolli-
sesti metsänomistajakunnan ikä-
rakenteesta sekä runsaasta yh-
teisomistuksien määrästä. Sekä 

metsänomistajan ikääntyminen, 
että viimeistään pitkittyvä yh-
teisomistus kuolinpesänä tai ve-
rotusyhtymänä johtaa omistajan-
vaihdoksen tarpeeseen. Yhä use-
ammin ollaan tilanteessa, jossa 
myynti vapailla kiinteistömark-
kinoilla on toimivin ja parhaa-
seen tulokseen johtava tapa luo-
pua omistuksesta. Metsämaan 
myymisestä on tullut myös ”so-
siaalisesti hyväksyttävää”. Se on 
normaali tapa hallinnoida omai-
suutta ja tarvittaessa muuttaa si-
tä toiseen muotoon.

En näe mitään syytä miksi ti-
lanne olisi juurikaan muuttu-
massa. Hintakehitys näyttää pa-
lanneen perinteiselle maltilli-
selle uralle viime vuoden pikku 
hyppäyksen jälkeen, eikä mää-
räkään kasva välttämättä yhtä 

voimakkaasti kuin parina vii-
me vuonna. Kuitenkin yhä uu-
sissa perheissä ollaan sen tilan-
teen edessä, että metsätalous ei 
ole kenellekään tuttua eikä aika 
riitä kauempana olevan metsä-
omaisuuden hoitoon. 

Jukka Pusa
toimitusjohtaja
Länsi-Suomen 

Metsätilat Oy LKV

Puukauppamäärät kasvussa –
metsäteollisuudessa viitteitä paremmasta

www.mhy.fi/pohjoispirkka

sausten tietoja. Sellun kysyn-
tä on kasvussa ja varastot las-
kussa. Sahatavaramarkkinoil-
la hinnat eivät ole olleet laskus-
sa, mutta sopimuksia on solmit-
tu hyvin lyhyelle ajanjaksolle. 
Loppuvuoden sahatavaramark-
kinat ovat hämärän peitossa.

 
Puukauppa käynyt 
vilkkaasti 
Puukauppaa on vilkkaammin 
kuin moniin vuosiin. Myrskyttö-
milläkin alueilla kauppa on ollut 
vilkastumassa ja puun kysyntä 
kasvussa. Samaan aikaan puun 
tuonti on vähentynyt. Puukaup-
pamäärät riittävät hyvin täyttä-
mään teollisuuden ostotarpeet.

Lounais-Suomen myrskyalu-
eilla valitettavasti tukkipuun yli-
tarjontatilanne on ollut hankala. 
Tuotantolaitokset eivät pysty ot-
tamaan katkottua puuta vastaan. 
Toivottavaa olisi kasteluvaras-
tojen perustaminen sekä saho-
jen kesäseisokkien siirtäminen 
myöhempään ajankohtaan. Näh-
täväksi jää miten paljon ensi tal-
ven korjuuseen jääneet myrsky-
tuhot vaikuttavat syksyn puu-
markkinoihin.

Huomio kuitupuun 
kilpailuttamiseen
Puun kysynnässä on alueiden 
välillä suuria eroja. Loppukesän 
sahaukseen tukkipuuta vielä os-
tetaan, sellumarkkinoiden kas-
vava veto on tuonut kuitupuun 
tarvetta. Myös nousevat sellun 

hinnat tukevat kuitupuumarkki-
noita. Kuitupuun kilpailutus lie-
nee tällä hetkellä helpoin tapa li-
sätä puun myyntituloja. 

Ostaja löytyy metsän-
hoitoyhdistyksen avulla
Parhaan tuloksen saamiseksi puu-

kaupassa kannattaa ehdottomasti 
käyttää metsänhoitoyhdistyksen 
apua. Yhdistyksen käytössä ole-
van hinta- ja katkontatiedon avul-
la metsänomistaja saattaa hyötyä 
useita euroja kuutiometrejä koh-
den. Metsätalouden kannatta-
vuutta maksivoivan metsänomis-

tajan kannattaa aina kilpailuttaa 
puukauppansa, eikä antaa etusi-
jaa yhdellekään puun ostajalle. 

Marko Mäki-Hakola
johtaja

Metsänomistajien liitto 
Länsi-Suomi
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Johan Grönros, gsm 0500 569 566
Jarko Leskinen, gsm 050 530 6321
www.nordicforestplants.fi

TÄRKEÄ TIEDOTE SINULLE 
METSÄNOMISTAJA

Päätökselläsi metsänuudistuksen 
yhteydessä vaikutat siihen, kuinka paljon 
metsäsi tulee tuottamaan ja milloin.
 
Sitä niittää mitä kylvää 
pätee myös metsätaloudessa.

Maa- ja metsätalousministeri 
Jari Koskinen linjasi metsän-
hoitoyhdistyslain uudistamisen 
periaatteet. Lain uudistamisen 
tavoitteena on hallitusohjelman 
mukaisesti varmistaa tasapuoli-
nen kilpailuasema eri toimijoil-
le metsäpalvelumarkkinoilla. 
Samalla halutaan myös toteut-
taa metsänomistajien valinnan-
vapaus palvelujen hankinnassa.

- On tärkeää, että nykyisten 
metsänhoitoyhdistysten toimin-
nan tuomat edut yhteiskunnal-
le ja metsänomistajille säilyvät. 
Metsänhoitoyhdistysten toimin-
ta nähdään niin maa- ja metsä-
talousministeriössä kuin koko 
metsäalalla edelleen hyvin tar-
peellisena ja koko yhteiskuntaa 
hyödyttävänä, korosti ministeri 
Koskinen.

Yllä mainitut tavoitteet saavu-
tetaan uudistamalla metsänhoi-
toyhdistyslakia seuraavien peri-
aatteiden mukaisesti:

Metsänhoitoyhdistyslaki remonttiin 
Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 24.5.2012

1. Metsänomistaja voi vapaas-
ti valita, mihin yhdistykseen 
hän kuuluu. Yhdistyksen jä-
senyydestä vapautuu ilmoi-
tusmenettelyllä ilman kuluja.

2. Metsänhoitoyhdistys rahoit-
taa toimintansa keräämillään 
jäsenmaksuilla ja liiketoimin-
nan tuotoilla. Pakollinen, tä-
hän asti verohallinnon kerää-
mä metsänhoitomaksu, pois-
tuu uudistuksessa.

3. Metsänhoitoyhdistyksiltä 
poistuvat toimialuerajat, jol-
loin metsänomistaja voi va-
paasti valita palveluntuotta-
jan haluamastaan yhdistyk-
sestä.

4. Metsänhoitoyhdistysten toi-
minnan rajoitteet poistetaan 
metsänomistajille tarjottavien 
palvelujen osalta, jolloin yh-
distys voi harjoittaa jäsenten-
sä haluamaa palvelutoimintaa. 
Metsänomistajien päätösvalta 
yhdistyksissä kasvaa.

Laissa tullaan edelleen määrit-
tämään metsänhoitoyhdistysten 
metsäpoliittiset tavoitteet ja teh-
tävät.

Metsänhoitoyhdistyksen tar-
koituksena on edistää metsän-
omistajien metsätaloutta ja mui-
ta metsien hoidolle asetettuja ta-
voitteita. Käytännössä yhdistys 
tarjoaa jäsenilleen niitä palve-
luja, joita he tarvitsevat metsä-
omaisuutensa hoidossa ja metsä-
talouden harjoittamisessa.

- Olemme alkuvuoden aika-
na käyneet lukuisia keskusteluja 
metsäalan sidosryhmien kanssa 
ja uskon, että metsänhoitoyhdis-
tyslain uudistus näillä periaatteil-
la saa laajan tuen, sanoo ministe-
ri Koskinen. Valmistelutyö jatkuu 
virkamiestyönä ja eduskunta saa 
lakiesityksen käsittelyynsä näillä 
näkymin vuoden 2013 aikana.
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Maa- ja metsätalousministeri 
Jari Koskisen linjaus oli odote-
tun kaltainen. Suomessa tiedos-
tetaan metsänhoitoyhdistysten 
merkitys ja toimintaa linjaava 
laki halutaan säilyttää. Ministe-

Kommentti lakiuudistukseen:
suuteen toimia entistä tiiviimpä-
nä ketjuna. Metsänomistaja saa 
parasta, pitkälle kehitettyä pal-
velua kaikkialla Suomessa.

Lain uudistaminen tulee edel-
leen herättämään intohimoja. On 
syytä muistaa, että metsänhoi-
toyhdistys on metsänomistajien 

oma organisaatio. Siksi pääpai-
no lain sisällön määrittämises-
sä tulee olla metsänomistajilla 
ja heidän edustajillaan. Esimer-
kiksi metsäteollisuuden näke-
myksellä lain sisällöksi on vain 
vähän merkitystä, vaikka teol-
lisuus kovasti yrittääkin mhy-

lakia romuttamalla heikentää 
metsänomistajien puukaupallis-
ta edunvalvontaa.

Marko Mäki-Hakola

rin ajatusten mukaisesti metsän-
omistajan vapauksia paranne-
taan esimerkiksi helpottamal-
la mhy:stä vapautumista. La-
ki ikään kuin ajantasaistetaan. 
Metsänomistajat ovat edelleen 

metsänhoitoyhdistysten jäseniä, 
mutta vapautuvat jäsenyydestä 
huomattavasti helpommin.

Lakiuudistus voidaan näh-
dä myös hyvänä kannustuksena 
metsänhoitoyhdistyksille. Met-
sänomistajien etääntyessä enti-
sestään metsistään, tulee metsän-
hoitoyhdistyksen aktiivisuudella 
ja metsänomistajalähtöisyydellä 
olemaan suuri merkitys. Metsän-
hoitoyhdistyksen tarjoama ra-
hallinen ja neuvonnallinen hyö-
ty metsänomistajille on todella 
suuri. Esimerkiksi yhdessä puu-
kaupan kilpailutuksessa voi met-
sänhoitomaksu palautua takaisin 
jo moninkertaisena. 

Lähivuosina nähdään, että 
metsänhoitoyhdistykset pysty-
vät edelleen näyttämään met-
sänomistajille olevansa ainoa ta-
ho, joka on puolueellisesti hei-
dän puolellaan. Metsänomistaji-
en järjestäytyminen oman edun-
valvontansa varmistamiseksi tu-
lee säilymään korkeana. Meneil-
lään oleva lakimuutos yhdistää 
koko Suomen metsänhoitoyh-
distyskenttää entisestään, loppu-
tuloksena on entistä tehokkaam-
pi organisaatio.

Vaikka liiketoimintarajoittei-
den poistuminen tarjoaa puo-
lestaan mahdollisuuksia entistä 
monipuolisempaan metsänomis-
tajien auttamiseen, tulee metsän-
hoitoyhdistysten päätehtävä ole-
maan edelleen metsänomistajien 
edunvalvonta. Lain sisällön kir-
joittamisessa on syytä kiinnittää 
huomiota mhy:sten mahdolli-
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Metsänhoitoyhdistyksen järjes-
tämä energiapuun korjuunäy-
tös perjantaina 27.4.2012 sai yli 
satapäisen väkimäärän liikkeel-
le. Ollikaisen Hirsirakenne juh-
li samaan aikaan naapuritontilla 
20 vuotista taivaltaan avoimien 
ovien muodossa. 

Nuorten metsien energiapuu-
korjuu on lisääntynyt viime vuo-
sina. Ensiharvennus on nuoren 
metsän ensimmäinen harven-
nushakkuu, jonka metsänhoidol-
linen merkitys on erittäin tärkeä. 
Pienen korjuukertymän vuoksi 
taloustulos jää myöhempiä hak-
kuita selvästi alhaisemmaksi.  
Ensiharvennusten laiminlyön-
ti kostautuu kuitenkin myöhem-
min puuston laadun ja järeyty-
misen kustannuksella. 

Hakkuusta kertyy lähinnä kui-
tupuuta. Energiapuu tuo korjuu-
seen uusia mahdollisuuksia ja 
samalla haasteita esimerkik-
si menetelmien ja korjuukalus-
ton kehittämisessä.  Ammattitai-
toisten urakoitsijoiden ja metsä-
koneenkuljettajien merkitys ko-
rostuu usein vaativissa korjuu-
kohteissa.  Kohteet ovat usein 
vähälle hoidolle jääneitä nuo-
ria kasvatusmetsiä, joissa aines-
puun osuus on vähäinen ja riu-
kuuntunut puusto kannattaa kor-
jata energiapuuksi.

Metsänhoi toyhdis tyksen 
puunkorjuussa energiapuuta 
korjataan vuosittain kaikkiaan 
n. 30 000 m³, kertoo korjuuesi-
mies Sari Kaleva. Tässä mää-
rässä on mukana myös latvus-
massa ja kannot uudistushak-
kuista.

Energiapuu kiinnosti yleisöä Ruhalassa

Jouko Hemminki Metsä- Koskelan Ponssen ohjaimissa.  Kar-
sittu ranka uran varressa – latvus ja oksat jäävät ravinteiksi 
ja antavat kantavuutta ajouralle. 

Energiapuu kiinnosti kaiken ikäistä yleisöä. Etualalla kasan pohja telattuna riittävän korkeaksi puun kuivamista varten.
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Yleisin ja suositeltava korjuu-
menetelmä harvennuskohteis-
sa ovat karsittu ranka, jossa ok-
sat neulasineen jäävät ravinteik-
si metsään.  Kokopuukorjuussa 
puu korjataan oksineen, jolloin 
kohteen valinnassa on oltava 

tarkka, kertoo Sari Kaleva.  Vä-
häisessä määrin käytetään myös 
integroitua korjuuta, jolloin sa-
moista rungoista tehdään kuitu-
puuta ja energiapuuta.

Korjuukustannus tien var-
teen hankittuna on n. 22 €/m³ ja 

tienvarsihinta tukineen n. 30 €. 
Metsänomistajalle jää näin ollen 
tuloksi neljästä kahdeksaan eu-
roon kuutiolta, pohdiskelee Ka-
leva painottaen kuitenkin, että 
vaihteluväli on suuri kohteesta 
ja tuista riippuen. 

Merkittävä asia on Kemera- 
tuki, jolla kannattavuutta voi-
daan parantaa. Ensiharvennuk-
silla tämä tarkoittaa, että jäävän 
puuston läpimitta on alle 16 cm 
ja poistuvia runkoja on vähin-
tään 1000 kpl/hehtaari. Nuoren 
metsän hoidosta tuki maksetaan 
pinta-alaperustaisesti tehdyis-
tä hehtaareista ja energiapuusta 
tehdyistä kuutioista.

Ruhalan näytöskohteessa 
energiapuuta korjattiin karsittu-
na rankana nuoressa männikös-
sä. Metsäomistajaa edusti Veik-
ko Rouhiainen. Käytännön ura-
koinnin hoiti  Metsä-Koskelan  
korjuuketju.  Työmaa oli pals-
toitettu kahteen osaan: järeäm-
pi osa josta hakattiin pääosin 
kuitupuuta ja pienempiläpimit-
tainen osa josta korjattiin ener-
giapuu. 

Hakkuukoneenkuljettaja Antti 
Häkli kertoi hakanneensa edel-
lisen vuoron, jossa runkoja ker-
tyi n. 1000 kappaletta.  Normaali 

tuotos on suuruusluokkaa 50 m³/
päivä ja/hehtaari. 

Metsäkuljetuksen jälkeen 
energiapuu varastoidaan tien 
varteen teloille peitettynä, jos-
sa se saa kuivua puolesta vuo-
desta vuoteen. Siitä etten päin 
puu kulkeutuu haketukseen ja 
edelleen loppukäyttöön poltet-
tavaksi.

Hakkuun jälkeen runkoja män-
nikköön jää kasvamaan n. 1000 
kpl/ha. Hyvä hakkuujälki ja so-
pivien runkojen valinta takaavat 
tuottavan ja hyvälaatuisen met-
sikön kehityksen.  Siitä on hyvä 
kasvattaa laadukkaita tukkirun-
koja vaikkapa hirsiaihioiksi.

Työnäytöksen ohella yleisö 
sai asiatietoa Metsänhoitoyh-
distyksen infopisteestä ja yhteis-
työkumppani Logsetilta. Nuo-
tiokahvit ja makkarat maistui-
vat sekä kakkukahvit päälle Ol-
likaisen Hirsirakenteella.  

Jarkko Juutila
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Jarmo Toukola rohkaisee mu-
kaan metsänomistajien edunval-
vontatyöhön.

Metsänomistajien pitkän lin-
jan luottamushenkilö Mhy Roi-
neen puheenjohtaja Jarmo Tou-
kola Kangasalan Sahalahdel-
ta pitää metsänhoitoyhdistyk-
sen luottamustehtäviä antoisina. 
Niille kannattaa uhrata aikaan-
sa. Lakimuutos muuttanee toi-
mintaa ammattimaisemmaksi ja 
hallinnon rooli korostuu.

Valtuusto on yhdistyksen ylin 
päättävin elin, joten kyllä sillä 
halutessaan on kaikki mahdol-
lisuudet vaikuttaa yhdistyksen 
toimintaan. Tärkeimpiä sääntö-
määräisiä päätettäviä ovat yh-
distyksen talous, mhy-maksu/
jäsenmaksu ja sitä kautta ta-
lousarvio. Oleellisempia ja en-
simmäisiä tärkeitä päätöksiä 
on valita yhdistykselle hallitus. 
Naisnäkökulmaa tarvitaan il-
man muuta, koska metsän-
omistajakunnassa on naismet-

www.fo re s t um.f i

 Raitamaantie 8 A 00420 Helsinki
 puh: 010 439 4770

 email:pertti.rajala@forestum.fi

Forestum Oy

metsänsuojelun tuotteet ja
tarvikkeet :

mm. taimisuojat,
hirvinauha sekä   riista-
aidat, myyräloukut ja
kirjanpainaja-feromoni
erikoispuiden taimet

Kasvinsuojeluapu

  



 


 

 


  



  
   













Opiskelija Maija Pispa Ylöjär-
veltä on kuulunut mhy Etelä-Pir-
kanmaan valtuustoon vuodes-
ta  2005 lähtien ja viime vuo-
den alusta mhy Pirkanmaan jät-
tivaltuustoon, kun fuusion joh-
dosta kolmen mhy:n valtuustot 
yhdistettiin seuraaviin vaaleihin 
saakka. Maijalla on takanaan yli 
kymmenen vuoden ajalta erilai-
sia luottamustehtäviä MTK:ssa 
liitto- ja paikallistasolla. Tulevis-
sa vaaleissa Maija ei ole enää eh-
dolla valtuustoon, koska nyt on 
aika keskittyä opiskeluun ja syk-
syllä alkavaan projektityöhön. 

1. Valtuustossa päätetään mhy:n 
toiminnasta ja taloudesta, lähinnä 
suurista linjoista. Hallituksen va-
linnan ja sen toiminnan valvo-
misen myötä voi myös vaikuttaa 
välillisesti käytännön ratkaisui-
hin. Jokainen valtuutettu voi tuo-
da tarpeelliseksi katsomiaan asi-
oita valtuustoon, jonka tehtävänä 
on ne käsitellä. Siten valtuutetul-
la on oman aktiivisuutensa mu-

Valtuustotyö mielekästä

Nyt rohkeasti mukaan!

1. Mihin metsänhoitoyhdistyksen valtuustossa voi vaikuttaa ja mi-
hin itse henkilökohtaisesti tunnet vaikuttaneesi?
2. Mitä tunnet saaneesi itsellesi valtuustotyöstä?
3. Tarvitaanko mhy-toiminnassa ja -hallinnossa erityistä naisnä-
kökulmaa?
4. Miten kannustaisit uusia henkilöitä lähtemään ehdolle tulevis-
sa mhy-valtuustovaaleissa?

kaan mahdollisuus vaikuttaa pal-
jonkin. Oman uran aikana suurin 
yksittäinen asia on ollut mhy Pir-
kanmaan muodostaminen, joka 
herättikin paljon puhetta puoles-
ta ja vastaan.

2. Oma mhy on tullut tutum-
maksi ja metsänomistajana koen 
vaikuttamismahdollisuuden tär-
keänä. 

3. Enemmän olisin huolissani 
siitä, että valtuutettujen keski-ikä 
on aika korkea. En niinkään nä-
kisi asiaa sukupuolikysymykse-
nä, vaan yleensäkin näen hyvä-
nä, jos valtuustoon saadaan laa-
jaa näkemystä ja ihmisiä, joil-
la on kykyä tarkastella avoimen 
kriittisesti alaa, sen omaksumia 
käytäntöjä ja mahdollisia uudis-
tuksia. 

4. Tämä on hyvä mahdollisuus 
vaikuttaa asioihin sisältä päin. 
Omasta aktiivisuudesta riippuu, 
miten paljon valtuustotyössä saa 
aikaan ja miten paljon siitä saa it-
selleen hyötyä. Joka tapauksessa 

Kihniö-Parkano Keskuskatu 5, Parkano ma-to klo 8-9
  

Kiikka-Keikyä Rantatie 1 as 2, Kiikka ma-pe 7.30-9 
 

Längelmäki Aallontie 6, Längelmäki ma-pe klo 7-9 
 

Pirkanmaa Härkikuja 3, Hämeenkyrö ma-pe klo 8-14
 Naperonpolku 4, Lempäälä
 Nuutilankatu 4, 
 Sastamala (Vammala)

Pohjois-Pirkka Kuruntie 12, Ruovesi ma-pe klo 9-15 

Punkalaidun Kauppakuja 1, Punkalaidun ma-pe klo 8-9 
 

Roine Ellintie 2, Kangasala ma-pe klo 9-15
 

Yhdistyskohtainen äänioikeusrekisteri on nähtävillä yhdistysten 
toimistoissa seuraavasti:

Maija Pispa

Riitta Hanho

näen sen tuovan metsänomista-
jalle mahdollisuuden saada itsel-
leenkin paljon hyödyllistä tietoa. 

Riitta Hanho Ruovedeltä on 
kuulunut mhy Pohjois-Pirkan 
valtuustoon vuodesta 1997 läh-

tien.  Hallituksessa hän oli kym-
menvuotiskauden 1999-2009, jo-
na aikana mm. neuvoteltiin fuu-
sio Oriveden ja Virtain yhdistys-
ten kanssa. 

- Nyt miettien ihan tarpeellinen 
homma, toteaa Hanho.

1. Totta kai voi vaikuttaa, va-
rovaisemmin sanoen ainakin yrit-
tää, koska mikään muukaan po-
rukka ei eduksemme ryhdy vai-
kuttamaan.  Sen verran tasainen 
aikakausi lähimenneisyydessä on 
ollut, että itse en ole kokenut pal-
joa vaikuttaneeni.

2. Lähinnä yleisnäkemystä näi-
den vuosien aikana metsänomis-
tajille tärkeistä asioista.

3. Kyllä, mutta mitä se on? 
Voi olla vaikea selittää, mikä se 
”naisnäkökulma” onkaan.  Mutta 
jos Suomen metsistä naiset omis-
tavat 30-40 prosenttia ja mieti-
tään paljonko se taloudellisesti 
merkitsee, niin onhan naisten sii-
tä myös huolehdittava.

4. Koska mhy on ainoa tosi 
edunvalvoja metsänomistajapuo-
lella, on siellä myös osallistutta-
va. Ilmeisesti tästä eteenpäin on 
vielä totisemmin pärjättävä kil-
pailussa metsäyhtiöiden palvelu-
sopimusten kanssa, jotta metsän-
omistajilla säilyisi vapaus valita 
puittensa ostaja.

Metsänhoitoyhdistysten 
valtuustovaalit 
31.8. – 21.9.2012

Metsänhoitoyhdistysten valtuustovaalien 
äänioikeusrekisterin nähtävillä 

pitäminen

Metsänhoitoyhdistysten valtuustojen vaalit järjestetään postivaa-
leina 31.8.–21.9.2012. Äänioikeus on jokaisella 1.1.2012 yhdistyk-
sen metsänhoitomaksua maksavalla jäsenellä. Yhteisomistuksessa 
olevilla tiloilla on kuitenkin vain yksi yhteinen ääni.

Metsänomistaja, jolla on huomauttamista äänioikeusrekisteristä,
voi tehdä oikaisuvaatimuksen yhdistyksen vaalitoimikunnalle vii-
meistään 29.6.2012.

Kaksi metsänhoitoyhdistyksen jäsentä voi asettaa ehdokkaita vaa-
liin. Ehdokashakemukset toimitetaan  metsänhoitoyhdistyksen 
toimistoon viimeistään 10.8.2012. Lisätietoja valtuustovaaleista saa 
metsänhoitoyhdistyksistä ja internetistä www.mhy.�. 

Yhdistyskohtainen äänioikeusrekisteri on nähtävillä 8.6.–29.6. 
ma–pe klo 8.00–16.00 seuraavissa toimipaikoissa:

päätettäväksi. Olisiko nyt emän-
nän vuoro asettua mhy-vaaleis-
sa ehdolle? Tulevan mhy:n hal-
lituksen valinnassa on myös 
syytä pitää tasa-arvo mielessä. 
Mielestäni metsänomistajuus on 
niin hieno ja arvokas asia, että 
sen eteen kannattaa uhrata hal-
linnollisellekin puolelle omaa 
osaamistaan ja samalla edistää 
kaikkien metsänomistajien etu-
ja. Työ antaa myös mahdollisuu-
den oman ammattitaidon kehit-
tämiseen ja hyvän väylän tutus-
tua toisiin metsänomistajiin ja 
heidän ajatuksiinsa. Valtuute-
tuista valitaan myös yhdistyk-
sen hallitus, joka sitten käytän-
nössä on yhdistyksen hallinnon 
operatiivisin elin.

Laki muuttuu –  
entä hallinto
Houkuttelevuuden suhteen vai-
kutus on ehkä kahdenlaista. 
Saattaa ensi alkuun vaikuttaa 
joihinkin vähän passivoiden, 

mutta sitten toisaalta luulisin lo-
pulta houkuttelevuuden lisään-
tyvä syystä, että yhdistystoimin-
ta tulee muuttumaan entistä am-
mattimaisemmaksi ja se tulee 
lisäämään myös hallinnon puo-
lelle osaamisen tärkeyttä ja si-
tä myötä myös painoarvoa. Kai-
ken kaikkiaan yhdistyksen hal-
linnon rooli tulee korostumaan.  
Itse en aio enää asettua ehdol-
le vaaleissa. Luottamusurani al-
koi mhy:n hallituksesta ja tämä 

hallituskausi jää viimeiseksi. 
Väliin on mahtunut monia to-
si mielenkiintoisia ja antoisia 
luottamustoimia edunvalvon-
nan piirissä. Rikkaaksi tämän 
työn on tehnyt erityisesti se, et-
tä on saanut tutustua eri puolil-
ta maata oleviin luottamushen-
kilöihin ja heidän osaamiseen-
sa. Parhaimmat kiitokseni luot-
tamuksesta ja mitä parhainta 
menestystä metsänomistajien 
edunvalvontatyölle! 

sänomistajia huomattavan pal-
jon. Aika usein tilat ovat yh-
teisomistuksessa ja siten mo-

lemmat ovat omistajina. Vali-
tettavan usein naiset ovat jättä-
neet metsäiset asiat vain miesten 
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Tapaninpäivän myrskyn kaata-
mista kuusista on jäänyt runsaas-
ti metsiin etenkin hajapuuta kir-
janpainajien (Ips Typographus) 
lisääntymispuiksi. Kirjanpaina-
ja on merkittävin kuusta vioitta-
va runkotuholainen. Se on noin 
puolen sentin mittainen kaarna-
kuoriainen, jonka parveiluaika 
on touko-kesäkuussa. Etenkin 
tuulikaadot tai muuten heiken-

Kirjanpainajilla runsas ruokapöytä – 
torjuntaa tarvitaan

Pölkky ilman feromoniansaa: 30 cm pituinen pyydyspölli ja 
parissa päivässä yli sata iskeytymää (kanelinvärinen puru).

Feromonilevyllä varustettuun pölliin iskeytymiä tuli jo tun-
nin kuluttua asennuksesta.

puun nestevirtauksen katkea-
misen ja sen myötä puun kuo-
lemisen. Kirjanpainajien muka-
na puuhun tulee myös sinistäjä-
sieniä, jotka osallistuvat yhdes-
sä hyönteisten kanssa puun tap-
pamiseen.  

Torjunta vaatii 
aktiivisuutta
Keskeinen kirjanpainajan torjun-

takeino on tuoreen, kuorellisen 
kuusipuutavaran ja tuulenkaato-
jen kuljettaminen pois metsästä 
ennen hyönteisten lisääntymistä. 
Hyönteistuholaki velvoittaa kul-
jettamaan edellisen talven aika-
na hakatun kuusipuutavaran pois 
Etelä-Suomessa 1.8. mennessä. 

Ellei puiden poistaminen ole 
mahdollista, tulee puutavara 
käsitellä kasvinsuojeluaineella 
(KarateZeon) tai kuoria, peittää 
tai sadettaa kahden kuukauden 
ajan kesäkuun alusta lukien.

Metsässä olevan tuhopuuston 
korjuuvastuu on metsänomista-
jalla ja vastuu tienvarsivarastois-
ta sillä, joka puut on tienvarteen 
toimittanut. 

Pyyntipuut ja 
kuoriaisansat
Leviämistä voi ehkäistä myös 
käyttämällä pyyntipuina tuo-
reita kuusipöllejä, jotka laite-
taan ennen parveiluaikaa vähin-
tään 20 metrin etäisyydelle kuu-
sikosta, jota aiotaan suojella tu-
holta. Pyyntipöllin tehoa voi li-
sätä kiinnittämällä siihen fero-
monilevyn, jonka haju houkutte-

lee kirjanpainajaa iskemään. Li-
säksi markkinoilla on ansalaati-
koita, joita käytetään feromoni-
en kanssa. Ansalaatikon hinta on 
muutaman kymmenen euroa ja 
feromonipakkauksia saa parilla 
kympillä useampia. 

Pyyntipöllit on kuorittava, 
käsiteltävä torjunta-aineella tai 
poltettava juhannukseen men-
nessä. Uusi sukupolvi aikuisia 
kirjanpainajia lähtee jo heinä-
kuulla hakemaan lisääntymis-
alustaa. 

Kokemuksia ansoista
Tänä keväänä on useamman pir-
kanmaalaisenkin metsänomista-
jan metsässä meneillään kirjan-
painajasota pyyntipuiden, fero-
monien ja kuoriaisansojen avul-
la. Taistelun tuloksiin palataan 
myöhemmin tämän lehden pals-
toilla.

Erkki Eteläaho
palveluesimies

Mhy Pirkanmaa

tyneet kuusipuut ovat kirjanpai-
najan suosikkeja.

Koiras houkuttelijana
Koiraat iskeytyvät kuusen pak-
sun kuoren alle, kun maan läm-
pötila nousee yli kymmenen as-
teen. Se houkuttelee paksun kaar-
nan alle naaraita tuoksuaineilla, 
feromoneilla. Parittelukammi-
oon löytää 2-4 naarasta ja naa-

ras kaivaa emokäytävän ja munii 
sen reunoille. Munasta kuoriutuu 
toukka, joka nakertaa toukkakäy-
tävän, koteloituu ja kuoriutuu ai-
kuiseksi. Kaikki tämä tapahtuu 
3-4 viikon aikana. Jos syyskesä 
on lämmin, ehtivät kirjanpainajat 
lisääntyä vielä toisenkin kerran.

Nestevirtaus katkeaa
Kirjanpainajat saavat aikaan 

Luonnon ruoka-aitta ei ammo-
ta alkukesästäkään tyhjyyttään, 
vaikka marjat ja sienet antavat-
kin vielä odotella itseään. Sa-
laattikulhoon ja teekuppiin löy-
tyy maukkaita aineksia vaikka-
pa omasta pihapiiristä.

Villivihannekset ja -yrtit eivät 
tosiaankaan ole mitään salamyh-
käisiä, syvällä metsien kätköissä 
piileskeleviä kummajaisia, vaan 
tavallisimpia joka paikan kasve-
ja. Usein niitä, joita rikkaruohoik-
sikin nimitellään. Sitä paitsi mo-
net niistä päihittävät maukkau-
dessa kasvihuoneissa kasvatetut 
salaatit mennen tullen.

Alkukesä on kerääjän 
etsikkoaikaa
Aivan kuten sienestäessäkin, 
kannattaa kerätä vain varmasti 
tuntemiaan lajeja. Onneksi mo-
net parhaista ovat lähes jokai-
sen tuntemia, kuten nokkonen 
ja maitohorsma. Käytä ilma-
vaa keruuastiaa, älä muovikas-
sia. Luonnon salaattimaalle kan-
nattaa lähteä välittömästi, sillä 
kasvit ovat nuorina maukkaim-
millaan. Lopummalla kesää hy-
vää syötävää löytää vielä kasvi-
en latvaosista ja katkaistujen ti-
lalle kasvaneista uusista versois-
ta. Pihamaat ja niiden laitamat 
ovat mainioita saalistuspaikko-

Vietä villi vihanneskesä

ja. Muista kuitenkin kunnioittaa 
ihmisten kotirauhaa. Isompien 
teiden reunoja kannattaa välttää 
keruupaikkoina raskasmetallien 
ja muiden epäpuhtauksien takia. 
Peltojen pientareilla kasvit saat-
tavat saada viljelyn yhteydessä 
torjunta-aineita niskaansa.

Aurinkoinen ja kuiva päi-
vä on kasvinkerääjän toiveke-
li. Viisainta on lähteä liikkeelle 
aamupäivällä kasteen haihdut-

tua, jolloin ravinnepitoisuudet-
kin ovat huipussaan. Älä kerää 
kasveja märkinä, varsinkaan jos 
aiot säilöä ne kuivattamalla.

Kuivuriin, purkkiin tai 
pakkaseen

Aidoimmillaan luonnonkasvit 
ovat vasta poimittuina, mutta jos 
intoa ja aikaa piisaa, niin miksi 
et säilöisi satoa talveksikin. Säi-
lömismenetelmiksi käyvät esi-

merkiksi kuivaaminen, pakasta-
minen, öljyyn tai etikkaan säilö-
minen tai hapatus.

Muutama esimerkkilaji 
alkupalaksi
Nokkonen on monipuolisimpia 
ja terveellisimpiä villivihannek-
sia. Sillä voi korvata pinaatin 
missä tahansa ruuassa. Se sisäl-
tää rutkasti rautaa ja kalsiumia. 
Nopea kiehautus syventää nok-
kosen värin ja poistaa ylimääräi-
set nitraatit sekä polttavuuden.

Mausteikasta, mutta mietoa 
vuohenputkea löytyy lähes jo-
ka pihamaalta. Se sopii vaikka-
pa salaattiin, leivän päälle, piira-
kan mausteeksi tai villivihannes-
pestoon.

Voikukka on maultaan hieman 
persoonallinen, mutta sopii hy-
vin vaikkapa muiden vihannes-
ten joukkoon. Kukatkin käyvät 
mainiosti ravinnoksi.

Parsamainen maitohorsma on 
nuorena mainiota esimerkiksi 
nokkos-sipulipaistoksen jouk-
koon. Vanhemmankin kasvin 
lehdet käyvät teeksi.

Juomien aineksiksi sopivi-
en lehtien kirjo on lähes lopu-
ton. Kokeile vaikkapa mustahe-
rukka-vadelma-mustikkateetä 
tai pihlaja-koivu/mesiangervo-
mustaherukka -yhdistelmää.

Rikso (leivän päälle tai pastan kanssa) 
2,5 l villivihanneksia (9 dl silputtuna) 
100 g manteleita, ruokahampun- tai auringonkukansiemeniä 
valkosipulia maun mukainen määrä
hieman suolaa
rypsiöljyä (kylmäpuristettua)

Hakkaa yrtit veitsellä silpuksi, riko pehmeäksi liotetut mante-
lit tai siemenet rouheeksi, lisää hienonnettu valkosipuli, sekoi-
ta lasipurkkiin melko tiiviisti ja kaada öljyä päälle. Anna seistä 
jääkaapissa viikon. Säilyy pitkään, jos öljy peittää kasvikset.

Kuhmalahtelainen Päivi Mattila opasti väkeä villiyrttien sa-
loihin Luopioisissa Kukkia soi -tapahtuman yhteydessä.

Kaikki läheltä: salaattia ja levitettä villivihanneksista sekä 
lähileipää. Hyvää!

Jos tämä pintaraapaisu herät-
ti mielenkiinnon villien kasvien 
käyttöön, löytyy netistä ja kirjal-
lisuudesta runsaasti tietoa. Ver-
kossa www.yrttitarha.com on 
kattava sivusto. Kirjoista tutus-
tumisen arvoinen on esimerkik-

si Sinikka Piipon Luonnonyrtit – 
villivihannekset ja marjat.

Jarmo Salonen
alueneuvoja

Mhy Roine
Resepti Päivi Mattila
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POHJAN TAIMI OY
www.pohjantaimi.fi

TAIMET
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Harjoittelu 
tukee metsäalan 
opintoja
Metsäalan opintoihin on kautta aikojen kuulunut harjoittelu 
käytännön töissä työnantajien palveluksessa. Harjoittelus-
ta on myös voinut saada pisteitä oppilaitoksiin pyrittäessä. 
Käytännöt ovat vaihdelleet ajoittain. Mutta yksi hyvä asia 
on säilynyt. Metsäalalla on pidetty kunnia-asiana, että kai-
kille alan opiskelijoille pyritään tarjoamaan heidän tarvitse-
mansa harjoittelupaikat. Asia on mainittu jopa PEFC-metsä-
sertifioinnin kriteereissä.

Harjoittelumäärät vaihtelevat tavoitteena olevasta amma-
tista ja opinahjosta riippuen. Mutta niin metsurien, metsäko-
neenkuljettajien, metsätalousinsinöörien kuin metsänhoita-
jienkin opiskeluihin kuuluu harjoittelujaksoja ja kesälomil-
lakin tehdään usein alan töitä. 

Pirkanmaan metsänhoitoyhdistyksissä työskentelee tällä 
hetkellä kaikkiaan 23 harjoittelijaa. Eniten, eli 10 heistä, on 
metsätalousinsinööriksi opiskelevia nuoria. Muita metsäalan 
opiskelijoita on seitsemän ja loput kuusi muita metsäalasta 
kiinnostuneita nuoria. 

HMK

Koneellisen puunkorjuun am-
mattilaisia koulutetaan Tampe-
reen Ammattiopiston ( TAO ) 
Kurun toimipisteessä. Tutkin-
non suorittaminen nuorilla kes-
tää kolme vuotta. Tärkeä osa 
opiskelua on käytännön har-
joittelu, työssäoppiminen,  alan 
urakoitsijoiden palveluksessa . 
Työssäoppimisen aikana opis-
kelija antaa myös ammattiosaa-
misen näytön valvovalle opetta-
jalle ja työpaikkaohjaajalle.

Opettajana toimiminen vaa-
tii ammattitaidon kehittämis-
tä ja päivittämistä ajan tasalle. 
Tämä mahdollistuu opettajien 
työelämäjakson kautta. Erään-
laista ”työssäoppimista” tämä-
kin. Olen ollut mukana työelä-
mäprojektissa, johon kuuluu 
osana seitsemän viikon työelä-
mäjakso . Metsänhoitoyhdistys 
on tuttu toimija , joten paikka 
työelämäjaksolle järjestyi mu-
kavasti. Työsuhde ja palkanmak-
suvelvoite jakson aikana säilyy 
omaan työnantajaan. 

Oma toimenkuvani muodos-
tuu pääosin nuorten opiskelijoi-
den ensimmäisen vuoden ope-
tuksesta. Aiheina metsätalou-
den perusteet, metsänhoito sekä 
manuaalinen puunkorjuu. Nä-
mä ovat kaikille yhteisiä opin-
toja, joista muodostuu perusta 
vahvalle osaamiselle. Suuntau-
tuminen ajokone-, hakkuukone- 
tai puutavara-auton kuljettajaksi 
tapahtuu myöhemmin. 

Tulevana syksynä ohjelmaan 
kuuluu enemmän myös toimin-
taa metsänomistajien koulutuk-

Opettaja työelämäjaksolla 

sessa, jota tein lähes päätoimi-
sesti kymmenkunta vuotta. Työ-
elämäjakso sattuu hyvään sau-
maan tältäkin osin. 

Jakso päättyy kesäkuun al-
kuun. Toimintaa ja työtä on riit-
tänyt leimikon suunnittelua, met-
säsuunnittelua, korjuun suunnit-
telua, puutavaran mittausta , tai-
mihuoltoa – kaikkea mitä yhdis-
tyksen neuvojien toimenkuvaan 
kuuluu. Ohjelmiston käyttökin 
alkaa sujua pienen alkutakelte-
lun jälkeen. Asiatietoa ja näke-
mystä on karttunut kovasti. 

Projektin tavoitteisiin kuuluu 
myös työpaikkaohjaajan ( =työs-
säoppijoiden ohjaaja ) 2 ov. kou-
lutus. Koulutettavaksi valikoi-
tui Vesa Kastari Kurusta aiem-
man kokemuksen ja osaamisen 
pohjalta. Kävimme seuraamas-
sa metsäkuljetuksen näyttöä ja 
pidimme muutaman yhteisen is-
tunnon. 

Hallinto ja työelämäblogin yl-
läpitäminen kuuluivat myös pro-
jektiin ja jakson tehtäviin.

Kaiken kaikkeaan hieno ko-
kemus. Suosittelen lämpimäs-
ti. Ympäristön vaihdos ja asi-
oiden tarkastelu toiselta kantil-
ta on opettavaista. Aina oppii , 
kun on pois kotoa. Työmatka-
kin lyheni olennaisesti noin ki-
lometriin. 

Jakson ohella toukokuun vii-
konloput ja usea ilta on mennyt 
oman metsän istutuksilla, lei-
mikon raivauksilla ja taimikon-
hoidossa. Juhannuksena matka 
suuntautuu Trondheimin suun-
taan Gaula joelle – tavoitteena 

Atlantin lohi, perholla tietysti.
Kiitos Metsänhoitoyhdistyk-

sen väelle yhteistyöstä ja opas-
tuksesta!  Hyvää kesää kaikille 
ja kireitä siimoja !

Metsää uudistetaan männylle. Jarkko opastaa , sisar Marja-
Leena Juutila ja tyttärensä  Maiju Lehkonen valmistautuvat 
kylvötyöhön.

Jarkko Juutila
lehtori, mti (amk )

Tampereen ammattiopisto

Metsänhoitoyhdistys Kainuu Ry LKV

metsänhoitoyhdistys
KAINUU

Tule meille, kun mieltäsi askarruttaa 

Me autamme niin taimikon 

metsäluonnon säilyttämisessä 
tai metsänparannustöihin 

Metsänhoitoyhdistys on 

organisaatio. Yhdistys ei pyri 

heidän metsilleen. Kun maksat 

Suunnista  
lähimpään 
metsänhoito- 
yhdistykseen.

Minna Kauppi

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkka
Kuruntie 12, 34600 Ruovesi
Puh. 03 486 4551
www.mhy.fi/pohjois-pirkka
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Metsänhoitoyhdistys Pohjois-
Pirkka oli yhdessä alan muiden 
toimijoiden kanssa järjestämäs-
sä metsäpäivää Oriveden ja Juu-
pajoen ylä-aste ikäisille nuorille. 
4H –yhdistyksen organisoimas-
sa tapahtumassa esiteltiin laa-
jasti metsänhoitoa ja -arvioin-
tia, metsäalan ammatteja, puun 
käyttöä sekä puukauppaa ja met-
sien merkitystä suomalaisille. 

Metsäpäivää varten Oriveden 
yhteiskoulun läheiseen maas-

Koululaisten metsäpäiviä

toon Paltanmäkeen oli suunni-
teltu noin kilometrin mittainen 
rata, jonka varrella metsäisis-
tä asioista kerrottiin kuudessa 
eri pisteessä.  MHY:n kohtees-
sa aiheena oli metsänhoito met-
sän kierron aikana.  Tätä poh-
justettiin kertomalla perustietoja 
muun muassa metsien ja puus-
ton määrästä, puuston kasvusta 
sekä hoidon merkityksestä.  Var-
sinaiset hoitotyöt käytiin läpi ai-
kajärjestyksessä alkaen uudista-

mistöistä ja edeten taimikonhoi-
tojen ja hakkuiden kautta uudis-
tuskypsään metsään.  Jottei koko 
esitys olisi jäänyt vain puheeksi, 
oli metsään viety myös runsaasti 
metsänhoidossa käytettäviä työ-
välineitä.  Näiden avulla demon-
stroitiin esimerkiksi taimien is-
tuttamista pottiputkella ja kuo-
kalla, sekä taimimäärien mitta-
usta onkivavan avulla. 

Tällä kertaa sää ei suosinut ta-
pahtumaa ja rataa kierrettiinkin 

varsin koleassa säässä ja välillä 
myös vesikuurojen saattelema-
na. Valta osa nuorista oli varus-
tautunut säähän ja lumiseen reit-
tiin nähden sangen kesäisillä va-
rusteilla ja kahden päivän aika-
na näimmekin useita sangen kyl-
missään olevia koululaisia. Esi-
tykset saatiin kuitenkin vietyä 
läpi sovitulla aikataululla, vaik-
kakin monen ryhmän kanssa ai-
ka meinasi loppua kesken. Osa 
nuorista osoitti selvää kiinnos-

tusta aihetta kohtaan ja pääsim-
mekin vastaamaan muutamiin 
kiperiin kysymyksiin.  Erityi-
sesti mahdollisuus kesätöihin 
aiheutti kiinnostusta.  Tähänhän 
oli toki pakko vastata ja niinpä 
yhdistys palkkasikin toimistolle 
asti uskaltautuneen uteliaan istu-
tustöihin.

Kokonaisuudessaan tapah-
tumasta jäi varsin positiivinen 
mielikuva. Lasten ja nuorten 
kanssa on aina mukavaa tou-

huta ja jakaa heille osaamistaan 
ja käytännön tietoa. Ei varmas-
ti olisi pahasta vaikka tällaisesta 
tapahtumasta tehtäisiin vuosit-
tain toistuva.  Vaihtelevia aihei-
ta metsästä kyllä löytyy.  

Vastaavanlaisia koululaista-
pahtumia on järjestetty myös 
Vilppulassa, Virroilla, Ruove-
dellä ja Tampereen Kämmen-
niemessä.

Antti Kujala
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Jos olet myymässä perinnök-
si saamaasi omaisuutta, kannat-
taa miettiä tarkkaan, mikä omai-
suuden arvoksi merkitään perin-
töverotuksessa, Veronmaksajain 
Keskusliiton lakimies Harri Ra-
jala korosti veroillassa Kankaan-
päässä.

Rajala antoi esimerkin pojas-
ta, joka perii äidiltään 60 000 eu-
roa käteistä ja asunto-osakkeen. 
Käteisestä menee veroa 3 500 
euroa.

Jos asunto-osakkeen arvoksi 
merkitään perintöverotuksessa 
100 000 euroa, niin poika mak-
saa asunnosta perintöveroa 13 
prosenttia eli 13 000 euroa. Jos 
poika tämän jälkeen myy asun-
non 120 000 eurolla, myynti-
voittoa kertyy 20 000 euroa, jos-
ta hän maksaa myyntivoittove-
roa 30 prosenttia eli 6 000 eu-
roa. Yhteensä asunnosta menee 
siis veroa 19 000 euroa, Rajala 
totesi.

Lisäksi 50 000 euroa ylittävi-
en pääomatulojen veroprosent-
ti on 32. Perintöverotus kiristyy 
vuonna 2012 yli 200 000 euron 
arvoisten perintöjen kohdalla, 
joten perintöverotuksen muu-

Myyntivoittovero voi tulla 
perintöveroa kalliimmaksi

toksella ei ole vaikutusta esi-
merkkilaskelmaan.

Jos asunnon arvoksi olisi pe-
rintöverotuksessa määritel-
ty 120 000 euroa, poika olisi 
maksanut asunnosta perintöve-
roa 13 prosenttia eli 15 600 eu-
roa. Jos hän tämän jälkeen oli-
si myynyt asunnon samaan hin-
taan kuin edellä eli 120 000 eu-
rolla, myyntivoittoa ei olisi syn-
tynyt lainkaan. Näin ollen vero-
jen yhteismääräksi olisi tullut 
15 600 euroa eli 3 000 euroa vä-
hemmän kuin tilanteessa, jossa 
asunnon perintöverotusarvo oli 
alhaisempi.

Lahjaverotuksessa on sääntö, 
jonka mukaan verovapaita lahjo-
ja voi antaa haluamalleen henki-
lölle kolmen vuoden aikana yh-
teensä alle 4 000 euron arvosta. 

Verottoman lahjan voi antaa 
kenelle haluaa, antajan ja saajan 
ei tarvitse olla sukulaisia. Lah-
jan verovapauden raja on lah-
joittajakohtainen eli esimerkiksi 
äidiltään verovapaan lahjan saa-
nut lapsi voi samalla ajanjak-
solla saada verovapaita lahjoja 
muiltakin henkilöiltä.

Jokainen lapsenlapsi voi esi-

merkiksi saada neljältä isovan-
hemmaltaan verotta yhteen-
sä vajaat 16 000 euroa kolmen 
vuoden välein, konkretisoi Ra-
jala asiaa.

Jos lahjanantaja pidättää hal-
lintaoikeuden antamaansa lah-
jaan, lahjansaajan lahjavero ale-
nee. Vanhemmat voivat esimer-
kiksi pidättää hallintaoikeuden 
asunto-osakkeeseen, jonka he 
antavat lapselleen lahjaksi.

Elinikäisen hallintaoikeuden 
arvo lasketaan kertomalla omai-
suudesta saatavan vuosituoton 
määrä hallintaoikeuden haltijan 
ikäkertoimella. Esimerkiksi 44–
52-vuotiaalla kerroin on 11, 53–
58-vuotiaalla 10 ja 59–63-vuo-
tialla 9.

Lahjana saadun omaisuuden 
todellisen vuosituoton selvittä-
minen voi olla hankalaa. Niin-
pä verottaja käyttää usein las-
kennallista vuosituottoa, joka 
on tietty prosenttiosuus, yleensä 
kolme tai viisi, hallintaoikeuden 
kohteena olevan omaisuuden ar-
vosta, totesi Harri Rajala.

Jos esimerkiksi 60-vuotias isä 
lahjoittaa tyttärelleen 100 000 
euron arvoisen asunto-osakkeen 

pidättäen siihen elinikäisen hal-
lintaoikeuden, lahjan arvo on: 
100 000 e - (5 % x 100 000 e x 9) 
eli 55 000 euroa. Tytär maksaa 
lahjaveroa siis 55 000 arvoisen 
lahjan perusteella, ei 100 000 
euron arvoisen.

 
 

 
 

Tiistaina 14.8. klo 17 avoimet TAPION MALJA -metsätaitokilpailut 
sekä mhy Pirkanmaan ja mhy Pohjois-Pirkan metsätaitomestaruuskilpailut 
Parkkuun seuratalolla, opastus Kuru -Ylöjärvi -tieltä nro 65 Parkkuun risteyksestä, 
7 km Kurusta Ylöjärven suuntaan.

Metsänomistajakilpailukortti käytössä. Reitin voi kiertää kisailumielessä tai omaan 
tahtiinsa (opastus järjestetty). Ilmoita ilmoittautumisen yhteydessä.
Sarjat: Naiset,  Miehet ja alle 30-vuotiaat.

Tapion Malja on metsänhoitoyhdistysten välinen joukkuekilpailu, joukkueen 
muodostavat 2 miestä + 1 nainen + 1alle 30-vuotias. Pääpalkintona on 
moottorisaha parhaan pistemäärän saaneelle. Lisäksi sarja ammattilaisille, 
hyvä harjoitusmahdollisuus! 

Tiedustelut ja ilmoittautuminen viimeistään kaksi päivää ennen tapahtumaa 
sähköpostilla jukka.pohjonen@mhy.fi tai puh. 050 540 4354. 
Osallistumismaksu on 15 e, joka voidaan laskuttaa myös jälkikäteen. 
Tarjoilua!

Tervetuloa taitoilemaan!

Tiedoksi: Metsänomistajien SM-metsätaito Vaasassa järjestetään lauantaina 
15.9.2012.

Metsätaitoilua

Sojakka kehittämispäälliköksi

Heikkilä hanketyöhön
Liiton Metsät verkossa - ja Puu-
markkinoille toimivuutta -hank-
keisiin on valittu uudeksi toimi-
henkilöksi MMK Juuso Heik-
kilä, 25. Hän aloitti työt maalis-
kuun alussa projektipäällikkönä 
Metsät verkossa –hankkeessa ja  
hankeneuvojana Puumarkkinoil-
le toimivuutta -hankkeessa. Toi-
mipaikka on liiton Tampereen 
toimistolla. 

Heikkilä on kotoisin Asikka-
lasta. Hän opiskelee edelleen 
Helsingin yliopistossa pääainee-
na metsävaratiede ja –teknolo-

Metsänomistajien liitto Länsi-
Suomen kehittämispäällikkönä 
on aloittanut toukokuun alussa 
Mti Matti Sojakka, 54.

Sojakka siirtyi kehittämispääl-
liköksi mhy Pirkanmaan toimin-
nanjohtajan tehtävästä. Hän asuu 
Tampereella, jossa myös hänen 
toimipaikkansa on. Sojakka on 
tehnyt pitkän uran metsänhoi-
toyhdistysten johtotehtävissä 
ensin Hämeenkyrö-Viljakkalan 
toiminnanjohtajana ja fuusioi-
den myötä edelleen mhy Kyrös-
järvessä ja mhy Pirkanmaassa.

gia erikoistuen metsäsuunnit-
teluun. Metsänhoitajaksi val-
mistuminen on aivan kalkki-
viivoilla. 

Juuso on ollut harjoittelija-
na mm. Päijät-Hämeen met-
sänhoitoyhdistyksessä, Stora 
Ensossa ja Metsäkeskuksessa. 
Vapaa-ajalla hän tykkää liik-
kua, talvella hiihtäen ja kesäl-
lä lenkkeillen, sekä tehdä met-
sä- ja maataloustöitä kotitilal-
laan.

Juuso Heikkilän puh.nro on 
050 340 2744

Kehittämispäällikön tehtä-
vät painottuvat yhdistysten 
liiketoiminnan kehittämiseen 
ja länsisuomalaisen yhdistys-
kentän luotsaamiseen muutos-
vaiheessa.

Vapaa-ajan harrastuksina 
Matilla on kaikenlainen kun-
toilu. Viime aikoina myös 
golf-kärpänen on purrut hän-
tä.

Matti Sojakan puh.nro on 
0400 739 602.
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Myrskypuut korjattava 
pois metsästä – 
säästöpuut jätettävä

Tässä maassa osataan ja halutaan hoitaa metsiä. Sillä tavoin 
 kasvaa puuta, jolle löytyy ottajia ympäri maailman. Puukauppojen  

yhteydessä kerätään vapaaehtoinen menekinedistämismaksu,  
jolla Metsäsäätiö tekee suomalaista metsäelinkeinoa tunnetuksi ja  

edistää puun käyttöä. Menekinedistämismaksu on 0,2 % puukaupan  
arvosta. Keskivertopuukaupassa se on tukkipuun verran rahaa.

metsasaatio.fi

Myrskyn jälkihoitoon kuuluu 
tuulenkaatojen korjuu metsis-
tä. On syytä muistaa, mitä toi-
menpiteitä edellytetään hyön-
teis- ja sienituhojen ehkäisemi-
seksi. Toisaalta pitää tietää, mi-
tä metsäsertifioinnin vaatimuk-
set merkitsevät.

Hyönteis- ja sienituhojen tor-
junta edellyttää toimenpiteitä, 
kun myrskyn vahingoittamia ha-
vupuita on enemmän kuin 10 pro-
senttia runkoluvusta tai yli 20 ha-
vupuun ryhmä. Vahingoittuneet ja 
kaatuneet puut tulee korjata pois 
metsästä. Merkittävin hyönteistu-
hojen aiheuttaja myrskytuhomet-
sissä on kirjanpainaja. 

Metsäsertifioinnin 
säästöpuut 
Säästöpuiden jättämisellä lisä-
tään luonnon monimuotoisuutta. 
Säästöpuut jäävät metsään kas-
vamaan ja lahoamaan ja muo-
dostavat metsän sisällä moni-
muotoisuuden ”keitaita”. 

Säästöpuita ja lahopuita jäte-
tään harvennus- ja uudistushak-

kuukohteille. Uudistushakkuu-
alalla säästö- ja lahopuita tulee 
olla 5 - 10 kappaletta hehtaaria 
kohti. 

Säästöpuut jätetään ensisijai-
sesti ryhmiin. Niitä ei tule jät-
tää teiden varsille, rakennusten, 
sähkö- eikä puhelinlinjojen lä-
heisyyteen. Myrskyn pauhates-
sa säästöpuut saattavat kaatua. 

Kaatuneet säästöpuut 
jätetään 

Myrskyssä kaatuneet säästöpuut 
jätettään sijoilleen, mikäli ne ei-
vät ole tiellä. Säästöpuuryhmiä 
valittaessa on tärkeätä, että ryh-

miin ei jätetä liikaa kookkai-
ta puita, mikä myrskyn jälkeen 
muodostaisi sieni- ja hyönteis-
tuhovaaran. Näin toimien sääs-
töpuut eivät muodosta kaatues-
saankaan tuhoriskiä.

Tapanin myrskyn jälkeen met-
sänomistajilla, metsureilla ja ko-
neyrittäjillä on ylen määrin teh-
tävää myrskypuuryhmien kor-
jaamisessa. Säästöpuut voi jät-
tää rauhaan. 

Auvo Heikkilä 
metsänhoitopäällikkö 

Metsänomistajien liitto 
Länsi-Suomi

Myrskypuut korjattava pois metsästä 
•	 yli	20	puun	myrskyn	runtelemat	ryhmät	
•	 enemmän	kuin	10	%	metsän	runkoluvusta	
 vahingoittunut

Säästöpuut
•	 5-10	elävää	tai	kuollutta	puuta	hehtaaria	kohti	ryhmään
•	 elävä	puu	vähintään	10	cm	paksu
•	 lahopuu	vähintään	20	cm	paksu
•	 kaatuneet	jätetään	metsään
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Uudenkyläntie 2, Kuru
 P. 0400 737 151,

0500 737 151, 03 473 3435
Ark. 8.30–17.00, la 9.00–14.00

Pohjolan vakuutukset turvaavat yllättävän suuria asioita. Maatilan  
arki ja haasteet ovat meille tuttuja, joten maatilavakuutuksemme  
ovat alansa parhaita. Voit turvata niillä ihmiset, rakennukset,  
eläimet, koneet ja kodin. Lisätietoja saat lähimmästä konttoristamme, 
numerosta 0303 0303 tai osoitteesta pohjola.fi

Sen edessä joutuu 
joskus nöyrtymään. 
Siksi se kannattaa 
vakuuttaa.

Ruoveden alue
Kuruntie 12
Puh. 03 486 4551

Toiminnanjohtaja
Harri Katajamäki 
044 776 4553
Loma 25.6.-22.7.

Toimistonhoitajat:
Katri Moskari  
03 486 4552
Loma 9.-29.7.

Minna Korhonen 
03 486 4551

Metsänparannus-
esimies
Jari Hemminki 
044 776 4549
Loma 18.6.-8.7.

Korjuuesimies
Sari Kaleva 
044 557 8589
Loma 2.-29.7.

Alueneuvojat:

Antti Sarvana
044 776 4554
Loma 9.-29.7.

Ville Haavisto 
044 776 4555
Loma 2.-29.7.

Jani Mäkinen 
044 776 4556
Loma 16.7.-12.8.

Kurun alue
Suittilahdentie 1

Reijo Rantala
044 776 4559
Loma 2.-29.7.

Vesa Kastari  
044 776 4560
Loma 16.7.-12.8.

Teiskon alue
Terälahdentie 1095

Leo Kinnunen
044 776 4552
Loma 2.7.-5.8.

Vesa Haapaniemi 
044 776 4551
Loma 2.-29.7.

Oriveden alue
Keskustie 35

Kenttäesimies
Miika Bucktman 
040 557 3947
Loma 9.-22.7. ja 20.-26.8.

Alueneuvojat:
Antti Kujala
0400 131 337
Loma 16.7.-5.8.

Markku Lehtimäki 
040 835 0239
Loma 25.6.-22.7.

Rami Raittinen 
0400 131 340
Loma 23.7.-12.8.

Virtain alue
Virtaintie 40 A

Suunnitteluesimies
Hannu Kivi-Mannila 
0400 159 151
Loma 25.6.-22.7.

Alueneuvojat:
Mauri Bär  
0400 339 562
Loma 25.6.-22.7.

Jere Leppämäki 
0400 159 153
Loma 9.7.-5.8.

Kenttäesimies
Janne Savilahti
044 760 7788
Loma 16.7.-12.8.

Kuoreveden alue
Kotovainiontie  8 A 2

Niina Laivanen 
044 776 4550
Loma 16.7.-19.8.

Mänttä-Vilppulan 
alue
Kaarikatu 1

Markku Laukkarinen 
044 776 4557
Loma 9.7.-5.8.

Tero Puolitaival 
044 776 4558
Loma 25.6.-8.7. ja 
16.-22.7.

Mhy Pohjois-Pirkka
Kuruntie 12, 34600 Ruovesi
Puh. 03 486 4551 • Faksi 03 486 4558
Toimisto avoinna 7.30 - 15.00
www.mhy.fi/pohjois-pirkka
etunimi.sukunimi@pohjois-pirkanmhy.fi
toimisto@pohjois-pirkanmhy.fi

Metsäiltamat
Pohjaslahden Vehkakosken lavalla lauantaina 

4.8.2012 klo 18.00–01.30.
Metsäosuus klo 18.00–22.00

Tarjolla 
mm.  moottorisahaveistoa, ajankohtaista metsäasiaa,  

petoasiaa, luontopolku, puomilla juoksua. 
Iltamien lopuksi tanssit tahdittaa Pekkaniskan Pojat.

Järj. Virtain Urheilijat yhteistyössä 
metsälan toimijoiden kanssa.

Liput 15,-
Tervetuloa!

Kiitokset metsänhoitoyh-
distys Pohjois-Pirkan vä-
elle, yhteistyökumppaneil-
le ja metsänomistajille ku-
luneesta neljästä vuodesta. 
Seuraajakseni toimistonhoi-
tajan tehtävään tulee Minna 
Korhonen Virroilta.

Terveisin Sanna

Hei, olen Minna Korhonen, 49-vuotias ja asun perheeni 
kanssa Virroilla. Minulla on pitkä ura IT-alalta takanani. 
Pari vuotta sitten aloitin aikuisopinnot työn ohessa ja en-
si vuonna valmistun tradenomiksi Liiketalouden koulu-
tusohjelmasta. Olen liikunnallinen ja osallistuva ja avoin 
kaikelle uudelle. Innolla tartun tähän haasteeseen Met-
sänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkan riveissä. Mielenkiin-
nolla odotan, mitä kaikkea kesä tuo tullessaan!

Painotyöt
Kopiopalvelu

         m-print.fi


