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Luonto on laittanut puun oksat kiharalle.

23.08.2018

Kuva Mauri Inha
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PUHEENJOHTAJALTA
Kesän tunnelmat ja vihreys ovat vaihtumassa syksyn väreihin ja viileämpiin säihin. Kulunut
kesä oli ennätyksellisen lämmin ja myös kuiva. Tämä kuivuus on ollut erittäin hankala
maanviljelijöille. Kasvustot ovat kärsineet veden puutteesta ja sato on joka suhteessa jäämässä
alle normaalin. Toki vaihtelua tässä suhteessa on maan eri osien välillä ja jopa
paikkakuntienkin välillä samoilla seuduille. Kuivuus on vaikuttanut varmasti myös metsän
kasvuun, vaikka ei yhtä dramaattisesti kuin pelloille. Varsinkin keväällä istutetut taimikot ovat
kärsineet.
Taimikoista puheen ollen nyt ovat parhaat ajat taimikon hoidolle pahimpien helteiden
hellitettyä. Haluan tässäkin yhteydessä muistuttaa kaikkia metsänomistajia taimikon hoidon
tärkeydestä metsänhoidon perustana. Jos taimikon hoito aina perkauksesta ensiharvennukseen
asti jää asianmukaisesti tekemättä, ei ole mahdollista saada kunnollista tukkipuusatoa
metsästä. Tämä pätee niin tasaikäisrakenteisen kuin jatkuvan kasvatuksen metsiin. Ja niin kuin
varmasti suurin osa TaSeMon jäsenistä tietääkin valtion tukea, Kemera-tukea on taimikon
hoitoon saatavissa edelleen.
Puukauppa on tällä hetkellä myös käynyt ja käy hyvin. Myös hintataso ainakin osin on puun
myyjää tyydyttävä. Yhden merkittävän kuitupuun ostajan Metsä Groupin Äänekosken
tehtaaseen onkin päätetty tehdä jäsenretki marraskuussa. Tällöin näemme mihin kuitupuumme
päätyy. Muutakin metsäomistajia kiinnostavaa ohjelmaa sisältyy alkavaan syyskauteemme ja
myös tulevaan talveen. Näistä tarkemmin toisaalla tässä lehdessä.
Tämä vuosi on yhdistyksemme, Tampereen Seudun Metsänomistajat ry.:n historiassa täysien
ikävuosikymmenten vuosi. Toimintaa on takana 30 vuotta. Näihin vuosiin on mahtunut
monenlaista tapahtumaa. Yhdistyksen toiminta alkoi vuonna 1988 Tampereen metsäkerhona.
Siitä päätettiin muodostaa yhdistys 1993 ja niin syntyi Tampereen Seudun Metsänomistajat ry.
Voidaan nyt todeta, että yhdistys syntyi tarpeeseen, sillä jo vuoden 1993 lopussa jäseniä oli 250.
Tästä jäsenmäärä on kehittynyt nykyiseen yli 700 jäseneen. Tämä on osoitus yhdistyksen
olemassaolon tarpeesta edelleen.
Juhlistamme yhdistyksemme 30-vuotista taivalta yhteisessä juhlassa pikkujoulun merkeissä
30.11.2018. Tervetuloa sinne muistelemaan mennyttä ja visioimaan tulevaa!
Matti Ilveskoski
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TULEVIA TAPAHTUMIA
1. Savo ja Itä-Suomen 2. matka 5 – 8.9.2018. retki on täynnä.

2. Puukauppa ja - markkinatilanne
Ti. 9.10.2018 klo 18.30 - 20,00 Kulttuurikeskus Laikku (Vanha Kirjastotalo) Keskustori 4.
- Runkohinnoittelu puukaupassa/ KEITELE GROUP
- Puumarkkinatilanne / Piiripäällikkö Juho Rantala/ METSÄ GROUP
Ei ilmoittautumista, tilaan mahtuu 60 henkeä TERVETULOA !

3. TaSeMo:n Metsä Groupin Äänekosken Biotuotetehdas vierailu
Perjantaina 9.11.2018 Ilmoittautuminen alkaa maanantaina 12.9. Ensisijaisesti sähköpostilla
tuomo.kuisma@metsagroup.com tai tekstiviestillä 0405162979.
Mukaan mahtuu 50 osallistujaa.
Retken hinta: 10 €/hlö, raha kerätään linja-autossa.
( Katso: Retkiohjelma toisaalla lehdessä. )

4. Yhteismetsä ja sijoittaminen.
Ke 14.11.2018 klo 17.30 – 19.30 Kulttuurikeskus Laikku
(Vanha kirjastotalo) Keskustori 4.
- Yhteismetsä omistusmuotona / Mustialan yhteismetsä/ Juha Simola
- Metsärahastot / OP / Tapio Tilli
Ei ilmoittautumista, tilaan mahtuu 60 henkeä TERVETULOA !

5. TASEMO :n 30 - VUOTISJUHLA / PIKKUJOULU
Katso: KUTSU toisaalla tässä lehdessä.

6. Ke 23.1.2019 klo 17.30 – 19.30 Kulttuurikeskus Laikku
(Vanha kirjastotalo) keskustori 4.
- Metsien vesitalous ja vesiensuojelu /Metsäkeskus ja Salaojakeskus.
Tarkempi ohjelma joulukuun jäsenlehdessä.
****
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TAPAHTUNEITA
Sahojen huoltoilta 7.4.2018
Huoltoilta ratkaisi taas ongelmia

Pertti Kauppinen

Pirkanmaan Pienkone Center toimi isäntänä ja järjestäjänä huhtikuiselle moottori- ja
raivaussahojen huoltoillalle. Enteiseen tapaan ilmoituksen tilaisuudesta tavoittaessa jäsenistön
sovittu osanottajamäärä täyttyi nopeasti ja varalla olijoita on aina ollut jonossa, jos
peruutuksia tulee.
Osanottajamäärä sovitaan yleensä n. 15 suuruiseksi huoltotilojen ahtauden takia ja nytkin tuo
määrä ylittyi. Pienkone Center otti vastaan kaikkiaan 18 jäsentämme sahoineen.
Moni saha sai avun ja sahanomistaja poistui huojentuneena. Jollekin ongelmalle taas ei ollut
enää apua annettavissa ja neuvottelut kaluston uusinnasta saattoivat alkaa.
Suuret kiitokset taas kerran Pirkanmaan Pienkone Centerille ja heidän huoltohenkilöstölleen.
Metsänomistajat tarvitsevat näitä tilaisuuksia.

Timo Jalonen selvittää sahan huoltoa. Pirkanmaan Pienkone Center.

****

- 5 Perinteinen metsätaitokilpailu Evolla 19.5.2018
TaSeMo osallistui vahvasti Etämetsänomistajaliiton järjestämään metsätaitoilun SM-kisaan.
Nyt meitä oli 10 tasemolaista kilpailemassa. Menestys jäi joukkuekisassa vaatimattomaksi,
sillä kolme joukkuettamme saavuttivat tilat 6., 8. ja 9. Mitalisijoille ylsi ainoastaan Katja
Kangasmäki naisten sarjassa saavuttaen 2. sijan.
Metsätaitokilpalu on hyvä ja mukava tapa tavata ETAMOL:n muiden jäsenyhdistysten jäseniä
ja kilpailun yhteydessä on aina pari tietoiskutilaisuutta ajankohtaisista metsäasioista.
Kannustan mukaan vaan!
Onhan meillä Kaupissa Metsäkeskuksen asiantuntijoiden laatima rata harjoittelua varten.
Pertti Kauppinen

****
Kevätretki Pinsiön Puuvuorelle
5.6. tasemolaiset tekivät vierailun mielenkiintoiseen kohteeseen. Tuolloin oli sopivasti
Suomen Ympäristöpäivä. Ilma oli kolean tuulinen, mutta raikas, ei vielä tietoakaan heinäkuun
helteistä. Osallistujia oli noin 30 innokasta.
Sijainti on helposti saavutettavissa, mutta monikaan ei tule tuolle alueelle poikenneeksi.
Ajetaan noin kilometri Vaasantieltä Pinsiön suuntaan, josta alkaa viitoitus kohteeseen,
Pinsiönkankaalle.
Ensiksi kokoonnuimme Puuvuoren viereen. Se on vaikuttava sorasta muotoiltu
jyrkkäreunainen mäki,
noin 30 m korkea, joka on istutettu täyteen spiraalimaisesti rinnettä kiertävillä männyn
taimilla. Suurin osa meistä kiipesi rinnettä huipulle asti, vaikka loppuosa on niin jyrkkää, että
joutuu etenemään nelin kontin.

Kuva
Puuvuoren
rinteeltä

- 6 Ihmeteltiin, miten mäki on kyetty puskutraktorilla muotoilemaan. Tasemolaisia mm. Liisa
Mehtälä ja Toivo Salonen on ollut taimia istuttamassa. Sitten ajettiin pari kilometriä Pinsiön
kylän ylläpitämälle laavulle. Korkealla paikalla olevalta laavupaikalta näimme toisen
Puuvuori kokonaisuuteen kuuluvan, pilattua ympäristöä kuvaavan myös vaikuttavan
tilataideteoksen. Tämä kuva on jäsenlehtemme 1/2018 kannessa.
Taiteilija Agnes Denesi on suunnitellut teokset vuonna 1996 Taimin Paula ja Pertti olivat
järjestäneet meille herkulliset retkieväät, piirakoineen, tuoreine pullineen, kahveineen ja
limonaateineen.

Kahvitauko Pinsiön laavulla
Suuret kiitokset taas kerran heille !
Kohteessa kannattaa ohi mennessään poiketa. Pertin tietämän mukaan nuotiopaikka ja laavu
on kenen tahansa käytettävissä.
Teksti Antti Haapamäki, kuvat Pertti Taimi
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TASEMO
METSÄ GROUPIN ÄÄNEKOSKEN BIOTUOTETEHDAS VIERAILU
PERJANTAINA 9.11.2018
Ilmoittautuminen alkaa maanantaina 12.9. Ensisijaisesti sähköpostilla
tuomo.kuisma@metsagroup.com tai tekstiviestillä 0405162979. Mukaan mahtuu 50
osallistujaa. Ilmoitathan erityisruokavaliot ilmoittautumisen yhteydessä.
Retken hinta: 10 €/hlö, raha kerätään linja-autossa
Retkiohjelma:
Lähtö klo 8.00
Tampereen Vanhakirkko, Puutarhakatu 4 Tampere
Matkalla omakustanteinen kahvitauko ja saapuminen Biotuotetehtaalle n. klo 12.00
Metsä Groupin tarjoama lounas klo 12.00
Tutustuminen Biotuotetehtaaseen klo 13.00 – 16.00
Paluu Tampereelle n. klo 19.00 (matkalla tauko)

***

Jäsenlehti 01/2018 - Tietovisan oikea vastaus
Aina eivät Tasemo:n retket ole
menneet ongelmitta. Tässä porukka
joutui jalkautumaan metsikköön, kun
bussi alkoi vajota suohon.
Täysin oikea vastaus on:
Aika 18.10.2008 lauantai illan
alkaessa hämärtää, olimme palaamassa
Suonenjoki metsäasema - Kuopio viimeinen tutustumiskohde oli
Hankasalmen Sauvamäessä,
paikka oli REVONTULI TUTKIMUSASEMA. Tietovisan voittaja RISTO VALAJA
kirjoitti vielä, ” eihän näin mielenkiintoinen kohde voi unohtua.”
LÄMPIMÄT ONNITTELUMME !
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TAMPEREEN TAMK JA TREDU KOULUTTAVAT
Kokemuksia metsänomistajan metsäkoulusta
Metsäluonto, metsänhoito ja metsänhoitoon liittyvät työmenetelmät ovat kiinnostaneet minua,
mutta en ollut juurikaan käynyt aiheisiin liittyvillä kursseilla tai koulutuksissa vaikka joskus
tämä asia on käynyt mielessä. Kesällä 2017 Mauri Inha suositteli lämpimästi minulle
metsänomistajan metsäkoulua ja tästä innostuneena hain koulutukseen ja ilokseni tulin
valittua.
Aloitin metsänomistajan metsäkoulun joulukuussa 2017 ja olen ollut todella tyytyväinen
koulutuksen antiin. Olemme kevään aikana käsitelleet mm. kasvupaikkoja, harjoitelleet
mittavälineiden käyttöä, keskustelleet metsäverotuksesta ja metsänhoidon kustannuksista sekä
tutustuneet moottori- ja raivaussahojen käyttöön ja huoltoon. Kevään ehdottomia ”helmiä”
ovat olleet maastossa tehdyt käynnit ja harjoitukset, kuten taimien istuttaminen,
taimikonperkaus ja tutustuminen erilaisiin uudistuskohteisiin. Maastoharjoitukset ovat
havainnollistaneet hyvin luennoilla käsitetyt asiat.
Koulutus kestää kaksi vuotta ja
ensimmäisen puolen vuoden
jälkeen voin lämpimästi suositella
koulutusta. Metsänomistajan
metsäkoulusta opiskelija saa
monipuoliset opit metsän hoitoon.
Koulutus soveltuu omasta mielestä
hyvin suoritettavakasi mm.
työnohella, koska opiskelu tapahtuu
pääsääntöisesti itseopiskeluna.
Luokkahuoneopetus on järjestetty
pääsääntöisesti klo 17:00 jälkeen
Valon koulutuskeskuksen
erinomaisissa tiloissa Ylöjärvellä.
Maastossa tehtävät harjoitukset
tehdään pääsääntöisesti
viikonloppuisin ja
maastoharjoituksille tarjotaan usein
useampi vaihtoehto. Näin on saatu
ryhmäkokoja pienemmäksi ja
varmistettua, että opiskelijat
pääsevät tärkeisiin harjoituksiin
mukaan.
Jään odottamaan mielenkiinnolla
mitä koulutus tuo jatkossa
tullessaan.
Hauskaa syksyä !
Lasse
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TREDU KOULUTTAA METSÄTALOUSYRITTÄJIÄ JA METSÄNOMISTAJIA
Metsätien toimipiste Kurussa vastaa Tampereen seudun ammattiopisto Tredun metsäalan
koulutuksista. Metsätien toimipisteen lisäksi Tredulla on toimintaa 17:ssa muussa toimipisteessä
Tampereella, Ylöjärvellä, Nokialla, Kangasalla, Lempäälässä, Orivedellä, Ikaalisissa, Virroilla sekä
Pirkkalassa. Tredu tarjoaa koulutusta nuorille, aikuisille, oppisopimuksella sekä työ- ja yrityselämälle
Metsänomistajakoulutus
Metsänomistajan Metsäkouluna tunnettu koulutus jatkuu edelleen ja uusi ryhmä aloitti jälleen
tammikuussa 2018. Lähiopetusta järjestetään perinteisesti arki-iltaisin ja maastoharjoituksia
viikonloppuisin. Koulutuksen kesto on noin kaksi vuotta, riippuen jokaiselle opiskelijalle laaditusta
henkilökohtaisesta osaamisen kehittämissuunnitelmasta.
Koulutus ja tutkinnon suorittaminen sopii erittäin hyvin uusille ja vähän vanhemmillekin
metsänomistajille ikään, sukupuoleen tai koulutustaustaan katsomatta.
Luentoiltojen aiheina ovat esimerkiksi metsänuudistaminen, kasvatusmetsien käsittely, puukauppa
sekä metsäverotus. Maastossa harjoitellaan mm. metsänmittausta, raivaussahan – ja moottorisahan
käyttöä sekä leimikon suunnittelua. Metsäluonnonhoito kuuluu myös aiheisiin ja tavoitteena on, että
kaikki suorittavat luonnonhoitotutkinnon.
Tällä hetkellä Tredun Metsänomistajakoulutuksessa opiskelee suurin opiskelijamäärä ikinä, yhteensä
48 opiskelijaa. Vaikka nykymuotoista Metsänomistajakolutusta on pidetty Pirkanmaalla jo yli 10
vuotta, on hakijoita edelleen vuosittain enemmän, kuin mukaan voidaan ottaa. Perusmetsätiedoille ja
– taidoille on siis edelleen kysyntää ja siihen me Tredussa pyrimme vastaamaan.
Metsätalousyrittäjän ammattitutkinto
Tredussa alkoi lokakuussa 2017 uusi koulutus metsätalousyrittäjille tai sellaiseksi aikoville.
Tutkintonimikkeenä on Metsätalousyrittäjän ammattitutkinto. Koulutuksen teemoina ovat mm.
talousmetsien hoito, puukauppa, metsätalouden suunnittelu sekä metsäpalveluiden suunnittelu ja
toteuttaminen.
Koulutus toteutetaan moduuli-opetuksena eli jokainen teema käydään kerralla loppuun sekä pidetään
tutkintotilaisuus, jonka jälkeen aihe vaihtuu. Jokaiselle opiskelijalle tehdään myös henkilökohtainen
opiskeluohjelma ja aikataulutus opintojen etenemisestä. Opiskelijat koulutukseen valitaan
henkilökohtaisten haastattelujen perusteella ja pääsyvaatimuksena koulutukseen ovat joko suoritettu
Metsäalan perustutkinto tai muuten hankitut vastaavat taidot ja tiedot.
Metsätalousyrittäjän ammattitutkinnossa lähiopetusta järjestetään ilta- ja viikonloppuopetuksena 1-2
kertaa kuukaudessa Koulutuskeskus Valossa Ylöjärvellä. Lisäksi opetusmuotoina ovat etä – ja verkko
– opetus sekä maasto – opetus.
Uusia tuulia vuodelle 2019
Vuosi 2019 on muutoksen vuosi myös Tredun Metsänomistajakoulutuksessa sekä
Metsätalousyrittäjän ammattitutkinnossa. Uudet opetussuunnitelmat tuovat muutoksia opetuksen
sisältöön ja painotuksiin.
Metsänomistajakoulutuksessa yrittäjyyttä ja yrittäjäksi ryhtymistä opiskellaan aiempaa enemmän ja
metsien monikäyttö ja sen hyödyntäminen tulee opiskeluun mukaan uutena teemana myös. Lisäksi
metsänomistajakoulutukseen tulee myös jatkuva haku eli opiskelijaksi voi hakea milloin vain. Nämä
muutokset haastavat meidät opetuksen järjestäjinä myös oppimaan ja omaksumaan uusia asioita ja
näkökulmia, mutta me Tredun Metsätien toimipisteessä olemme tarttuneet jo toimeen ja vuonna 2019
tarjotaan hyvää ja laadukasta metsäopetusta uusin sisällöin ja teemoin kaikille halukkaille.
Tervetuloa opiskelemaan Treduun.
Syysterveisin,
Juha Laaksonen
Opettaja
Tredu, Metsätien toimipiste
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TASEMON
30-VUOTISJUHLA/PIKKUJOULU
TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU
TEISKONTIE 33
CAMPUSRAVITA ½ Q KABINETTI
Tasemo tarjoaa jäsenistölleen juhlan Tampereen ammattikorkeakoulun
Campusravitan ½ Q kabinetissa perjantaina 30.11.2018 klo 18.00- 24.00
Tarjolla maittava jouluinen ateria, muutama lyhyt puhe, menneiden muisteluita ja
erityisesti yhdessäoloa ja toisten tapaamisia. Yllätysohjelmaakin saattaa olla…
Lopuksi musiikkia tanssittavaksi.
Myös uudet juuri liittyneet jäsenet pääsevät mukaan kunhan tämän vuoden
jäsenmaksu on maksettuna tilaisuuteen mennessä. Nyt on hyvä aika
jäsenhankintakampanjalle.
Ruokailun järjestämistä varten ilmoittautumiset viimeistään 12.11.2018,
osoitteessa, jossa ilmoittautuminen avautuu 12.10.2018 ensisijaisesti,
https://lomake.tamk.fi/v3/lomakkeet/26598/lomake.html,
tai sitten mauri.inha@tasemo.fi tai tekstiviestillä 040 5794716, ilmoita
ruokarajoitteet, sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi,
sekä oletko uusi jäsen.
Seuraa TaSeMon nettisivuja, ohjelma tarkentuu sinne.

Tervetuloa !
toivoo
TaSeMon johtokunta
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TIEDOTUSASIOITA:
Ilmoita jäsentietoihin ja jäsenmaksuihin liittyvät ongelmat jäsenvastaavallemme
Mauri Inhalle sähköpostilla mauri.inha@tasemo.fi tai puh 040-5794716. Muistathan
ilmoittaa muuttuneista osoitteista. Jos et ole saanut sähköpostia TaSeMo:lta,
sähköpostiosoitteesi on vanhentunut tai muuten virheellinen. Tiedot saat päivitettyä
lähettämällä sähköpostia osoitteeseen mauri.inha@tasemo.fi.
Huom! Lähetä Maurille sähköposti, se varmistaa sähköpostiyhteyden avautumisen.
Toivomme saavamme lisää sähköpostiosoitteita, että viimehetken tiedotteetkin
tulisivat jokaisen jäsenen tietoon.
Metsäkeskus järjestää jatkuvasti monipuolisesti kursseja metsänhoidosta. Koska
Tasemossa haluamme välttää turhat päällekkäiset koulutukset, oletamme , että
jäsenistömme seuraa aktiivisesti myös heidän koulutuskalenteriaan
www.metsakeskus.fi/tapahtumat. Metsäkeskuksen sivulta löytyy myös videoita
erilaisista metsänhoitotöistä Metsäneuvot -sivulta. Niiltä voit katsoa pikakertauksen
kulloisestakin työvaiheesta ennen työn alkua.
Kaikki metsäaiheiset tapahtumamme ovat verovähennyskelpoisia. Myös
matkakulut voit vähentää. Koska kaikista tapahtumista ei jää maksukuittia, kannattaa
säästää jäsenkirje todisteena tapahtumasta. Näin on joidenkin kuntien verottaja
neuvonut. Neuvoa voit kysyä oman kuntasi verottajalta.
Seuraa sivustoamme www.tasemo.fi sinne päivitetään viime hetken ilmoitukset
tapahtumista, sieltä saatte tietoa myöskin ne jäsenet, joiden sähköposti ei ole
yhdistyksemme tiedossa, Katsomassa voi käydä vaikka ystävillä tai kirjastoissa.
Koska jäsenlehti ilmestyy vain 3 kertaa vuodessa, aina ei saada sovittua
tapahtumien päivämääriä niin paljon aikaisemmin että saisi tarkat tiedot
jäsenlehteen, on pakko ilmoitella niistä sähköpostitse ja kaikki nämäkin
tiedot ovat myös tasemon nettisivuilla.
Sivustollamme www.tasemo.fi voi myös ilmoittautua jäseneksi yhdistykseemme.

Elokuun tietovisa
Mikä paikka, missä ja milloin.
Lähetä oikea vastaus Pikkujouluun
ilmoittautumisen yhteydessä Mauri
Inhalle. Oikea vastaus palkitaan.
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TASEMON JOHTOKUNTA 21.3.2018 ALKAEN
Matti Ilveskoski, puheenjohtaja
Hampulankatu 5
33580 Tampere
matti.ilveskoski@luukku.com
p. 0500 625 380

Mattila Markku
Karhunkatu 1 B
33520 Tampere
make.mattila@gmail.com
p. 050 568 5364

Haapamäki Antti, varapuheenjohtaja
Myllyvainiontie 54
37500 Lempäälä
antti.haapamaki@gmail.fi
p. 050 627 43

Ojatalo Lasse
Enontaipaleentie 15
34300 kuru
ojatalo@luukku.com
p. 044 586 6666

Inha Mauri, jäsenrekisterinhoitaja
Runeberginkatu 3 E
33710 Tampere
mauri.inha@tasemo.fi
p.040 579 4716

Tunturi Päivi, taloudenhoitaja
Pintakatu 14
33400 Tampere
paivi.tunturi@finnvera.fi
p. 050 460 5486

Kuisma Tuomo
Lastustentie 194
37500 Lempäälä
tuomo.kuisma@metsagroup.com
p. 040 516 2979

