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PUHEENJOHTAJALTA
Hyvät tasemolaiset!
Yhdistyksemme 30. toimintavuosi lähestyy loppuaan. Kolmikymmenvuotista toimintaamme
juhlistimme juhlassa marraskuun viimeisenä päivänä. Samalla vietimme pikkujoulua
lähestyvän joulun merkeissä. Haluan vielä tässä kiittää Tampereen ammattikorkeakoulua ja
sen ravintola ½Q:ta sekä orkesteria juhlan erinomaisten puitteiden luomisesta sekä
johtokunnan jäsentämme Mauri Inhaa loistavasti sujuneista järjestelyistä.
Kiitos kuuluu myös teille kaikille juhlaan osallistuneille, sillä vieraat tekevät aina juhlan,
tälläkin kerralla hienon.
Varsinaista yhteenvetoa toimintavuodesta teemme vasta vuosikokouksessa maaliskuussa,
mutta sen voi jo todeta, että vuosi on ollut täynnä toimintaa: retkiä, luento- ja keskustelutilaisuuksia sekä juhlaa. Jokaisen meidän omaan vuoteen on tietysti kuulunut metsänhoitoa sen
eri muodoissaan: taimikonhoitoa, raivausta, puukauppaa ja hakkuita. Puukauppa on käynyt
hyvin ja hintataso on ollut paremmalla tasolla kuin aikoihin, myös kuitupuun.
Ilmastonmuutoksen torjumisen hengessä hoitakaamme metsiämme edelleen hyvin. Se on
myös parasta ilmastonhoitoa.
Ensi vuosi 2019 on yhdistyksessämme jälleen vilkas toimintavuosi, mutta nyt on aika pikku
hiljaa rauhoittua viettämään Vapahtajamme armorikasta syntymäjuhlaa, Joulua.
Toivotan kaikille Tampereen Seudun Metsänomistajien jäsenille ja yhteistyökumppaneille
Rauhallista Joulua ja menestystä Uudelle Vuodelle 2019.
Matti Ilveskoski
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TULEVIA TAPAHTUMIA
1. Keskiviikko 23.1.2019 klo 17.30 – 19.15
Kulttuurikeskus Laikku (Vanha Kirjastotalo) Keskustori 4
- 17.30 - 18.15 Riistapainotteinen metsänhoito ja metsäympäristöjen kosteikot
E-S Salaojakeskus / Timo Niemelä
- 18.30 – 19.15 METSO- ohjelma, ympäristötuet ja metsäluonnonhoito
Metsäkeskus/Jukka Ruutiainen
Ei ilmoittautumista, tilaan mahtuu 60 henkilöä TERVETULOA!
Veroillat:
Tasemo ei järjestä omaa veroiltaa. Tampereen Seudun Osuuspankin henkilöstöravintola
Holvissa Hämeenkatu 12. on entiseen tapaan veroillat 31.1 ja 5.2.2019 klo 17.30 – 20.30
Ilmoittautumiset www.metsakeskus.fi/tapahtumat myös suoraan voi ilmoittautua
mari.lilja@metsakeskus.fi tai p. 0400 727 048
Kumpaankin tilaisuuteen mahtuu 90 henkilöä. Ilmoittautuminen alkaa heti. Seuratkaa
metsäkeskuksen sivuja. Myös lähialueiden verotilaisuudet löytyvät sieltä.
****
Veroasioissa voitte olla yhteydessä Matti Äijöön matti.aijo@ippnet.fi tai p. 050 67200.
****
2. Keskiviikko 20.2.2019
Kulttuurikeskus Laikku (Vanha kirjastotalo) Keskustori 4
Mahdollisesti Joulukuusen viljely ja muut erikoispuut/ Veikko Lamminaho
Seuraa Tasemon nettisivuja www.tasemo.fi, kun tilaisuus varmistuu tiedot tulevat
nettisivulle ja tulee myös sähköpostiviesti.
Ei ilmoittautumista, tilaan mahtuu 60 henkeä TERVETULOA!
3 . Perjantaina 15.3.2019
TaSeMo:n Metsä Groupin Äänekosken Biotuotetehdas vierailu 2.
Ilmoittautuminen ajalla pe 1.2 – 16.2.2019 Ilmoittautuminen p.0107770 tai
https://www.lyyti.in/tasemo Mukaan mahtuu 50 osallistujaa.
Retken hinta: 10 €/hlö, raha kerätään linja-autossa.
( Katso: Retkiohjelma toisaalla lehdessä. )
4. TaSeMo Retki Etelä – pohjanmaalle 4 – 6.4.2019
(Alustava ohjelma toisaalla lehdessämme.)
5. Tiistai 23.4.2019
Kulttuurikeskus Laikku (Vanha kirjastotalo) Keskustori 4.
FCS sertifiointi ja Pakurikäävän kasvattaminen UPM ja MetsäGroup
(tarkempi ohjelma maaliskuun jäsenlehdessä)
6. Keskiviikko 8.5.2019
Kulttuurikeskus Laikku (Vanha kirjastotalo) Keskustori 4.
Metsävakuuttaminen ja MyEL ja MaTa vakuuttaminen
(tarkempi ohjelma maaliskuun jäsenlehdessä.)
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Palaamme aluksi juhlamuistoihin.

TAPAHTUNEITA

TERVEHDYSPUHE TaSeMo ry:n 30-vuotisjuhlassa ja pikkujoulussa 30.11.2018/Matti Ilveskoski
Hyvää iltaa metsien miehet!
Tämä tervehdys on jäänyt mieleeni YLEn Metsäradio-ohjelman aloituksena varmaan yli 20 vuotta sitten.
Niinhän ohjelman juontaja tuon ohjelman aloitti. Tällaisena tasa-arvon aikana tällainen tervehdys ei taitaisi
tulla kuuloonkaan, joten aloitetaanpa alusta.
Hyvää iltaa metsien naiset ja miehet!
Tervetuloa viettämään yhteistä iltaa kahden teeman merkeissä - Tampereen Seudun Metsänomistajat
ry.:n 30-vuotisen toiminnan ja lähestyvän joulun merkeissä. Erityisesti tervetuloa tähän iltaan kutsuvieraat eri
yhteistyötahoilta! Ja vielä erityisemmin tervetuloa Leena Ruohtula, joka on paikalla niistä metsänomistajista,
jotka vuonna 1988 perustivat Tampereen metsäkerhon, Tampereen seudun metsänomistajien edeltäjän.
Tämä kävi historian kirjojen mukaan niin, että 22.2.1987 ryhmä metsänomistajia, Leena Ruohtula, Hilkka
Vesa, Väinö Järventausta, Erkki Reku ja Eino Kylliäinen, kokoontui metsätalousinsinööri Johannes Hakalan ja
metsänhoitaja Sara Tuomolan kanssa pohtimaan metsätilanomistajien toimintaa Tampereella. Tämä johti Tampereen metsäkerhon perustamiseen 8.2.1988. Tästä on nyt kulunut tuo noin 30 vuotta.
Metsäkerhon toiminnan tarkoituksena oli jäsenten metsänhoidon ammattitiedon ja -taidon kohottaminen,
metsäluonnon monimuotoisuuden tuntemuksen lisääminen sekä metsänhoidon ja metsätalouden edistäminen.
Tätä tarkoitusta toteutettiin koulutuksen ja retkien avulla. Metsäkerhon johtokunta laati sitten loppuvuodesta
1992 yhdistyksen perustamiseen tähtäävät säännöt ja nimeksi tuli Tampereen Seudun Metsänomistajat ry. Se
rekisteröitiin seuraavana vuonna 1993 ja jäseniä perustetussa yhdistyksessä oli vuoden 1993 lopussa jo 250.
Tästä jäsenmäärä on jatkanut kasvuaan ja tällä hetkellä jäsenmäärä on 737 jäsentä. Uusia tänä vuonna liittyneitä jäseniä tänään täällä paikalla on 15 henkilöä. Yhteensä tänä vuonna on tullut 41 uutta jäsentä ja eronneita
25 pääasiassa metsäomistuksesta luopumisesta, kuoleman tapauksesta tai pois muuttamisesta johtuen.
Metsäkerho ja sen jälkeen Tampereen Metsänomistajien yhdistys on selkeästi syntynyt tarpeeseen jäsenmäärän kehityksestä päätellen. Metsänomistajat kaipaavat yhteistä foorumia erilaisten metsänomistamiseen
liittyvien asioiden yhteiseen pohtimiseen. Tätä tarkoitusta pyritään edelleen toteuttamaan alkuperäisen tavoitteen mukaisesti.
Entistä tärkeämmäksi tällaisen yhteisön olemassaolo on tullut, kun yhä suurempi osa metsänomistajista
on ns. etämetsänomistajia. Sehän tarkoittaa sitä, että ei asuta enää metsän äärellä eikä ole opittu käytännön
kautta metsänhoitoa ja siihen liittyvä osaaminen on etsittävä opiskelemalla. Tässä toisten metsänomistajien
tuki ja vinkit ovat kullan arvoisia.
Alusta alkaen on metsäkerhon ja yhdistyksen tavoitteena ollut vaikuttaa myös laajemmin metsänomistajien asemaan ja toimia edunvalvojana. Tässä roolissa on osallistuttu mm. MTK:n, Metsänhoitoyhdistysten liiton, Pirkanmaan metsätalouden ympäristöryhmän ja Metsätilanomistajien Liitto ry.:n toimintoihin.
Metsätilanomistajien liitto on nykyiseltä nimeltään Etämetsäomistajien liitto ja sen rooli edunvalvonnassa on tänään varsin merkittävä ja siihen myös yhdistyksemme osallistuu. En malta tässä yhteydessä olla
mainitsematta yhtä erityisiä haasteita tällä hetkellä metsänomistajille aiheuttavasta asiasta ja se on käytävä ilmastonmuutoskeskustelu. Siinä tuntuu unohtuvan se myös metsänhoidon perusperiaate, että parhaiten kasvaa
hoidettu metsä ja toimii siten parhaiten hiilinieluna. Huonosti kasvava tai yli-ikäinen metsä taas on puolestaan
hiililähde.
Tämä ehkä riittää tässä yhteydessä tänään historiasta ja muista ajankohtaisistakin asioista. Tampereen
Seudun Metsänomistajat ry, tuttavallisemmin TaSeMo elää ja voi entistä paremmin ja pyrkii toteuttamaan jäsentensä erilaista hyvää edelleen alkuperäisten periaatteiden linjaamana: kohottaa jäsentensä ammattitietoa ja taitoa, lisää metsäluonnon monimuotoisuuden tuntemusta sekä edistää metsänhoitoa ja metsätaloutta. Siirrymme uudelle vuosikymmenelle edelleen innokkaina toteuttamaan tavoitteitamme.
Lopuksi muutama huomio illan ohjelmasta. Seuraavaksi aloitamme aterian, josta juhlamenojen ohjaaja
Mauri Inha kertoo hiukan tarkemmin samoin kuin illan yksityiskohdista. Ruokailun jälkeen on mahdollisuus
tervehdyksiin ja sekä muisteluihin ja muihin puheenvuoroihin. Sen jälkeen odottaa kakkukahvit ja illan lopuksi on myös tanssimusiikkia. Pikkujoulussa kun myös ollaan, niin saattaa olla, että myös jotain yllätysohjelmaakin on luvassa.
Rauhallista joulun odotusta, hyvää itsenäisyyspäivää ja aikanaan riemullista joulujuhlaa kaikille! Vielä
kerran lämpimästi tervetuloa yhteiseen iltaamme!
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TASEMON 30-VUOTISJUHLA JA PIKKUJOULUT
Yhdistettyä 30-vuotisjuhlaa ja pikkujoulua vietettiin 30.11.2018 Tampereen ammattikorkeakoulun tiloissa Campusravita Oy:n ½Q -kabinetissa alkaen kello 18. Paikalle oli saapunut noin
130 vierasta, joissa kutsuvieraita, Tasemon uusia jäseniä, vanhoja jäseniä sekä illan muusikot.
Puheenjohtaja Matti Ilveskoski toivotti meidät kaikki tervetulleeksi aloittaen perinteisen Metsäradio-ohjelman sanoin. ” Hyvät metsien miehet…. ” . Puhe on kokonaisuudessaan julkaistuna edellä tässä lehdessä.
Seuraavana ohjelmassa oli monipuolinen buffet-pöytä; smetanasilliä, kahden sipulin silakkaa,
pintasavustettua kirjolohta, tilliperunat, katkarapumoussea ja kananmunia, perinteinen rosolli,
kastike, vihreä salaatti, joulunmakuiset tapakset, hedelmää ja juustoja, porkkanalaatikko, lanttulaatikko, perunalaatikko, talon oma joulukinkku, keittiömestarin oma sinappi, talon leipäpöytä, voi, vesi, kahvi, tee, suklaa-karpalo juustokakku sekä ripaus vaniljaa.
Ruokailun aikana meitä viihdytti pianon soitolla Tampereen ammattikorkeakoulusta aikoinaan
valmistunut tietotekniikkainsinööri Erkki Salonen, joka työn ohessa 30-kymppisenä aloitti
soittoharrastuksen. Ruokailun jälkeen oli vapaata seurustelua, kahveja odotellessa. Monia mielipiteitä vaihdettiin ja monet tuttavat tapasivat toisiaan, jo sisääntulossa kuului kommentteja:
tekin olette täällä, ei ollakaan tavattu ’sataan vuoteen’, mukava tavata… Entisiä työkavereita
ilmestyi kuvaan mukaan ja tietysti matkaseuralaisia Tasemon matkoilta ja tilaisuuksista. Hyvin joukkoon sulautuivat myös uudet jäsenetkin, kaikilla varmaan oli jokin yhteys ja kontakti.
Etämetsänomistaja
liiton puheenjohtaja Jaakko Temmes.
Etämetsäomistajien liiton nykyinen puheenjohtaja
Jaakko Temmes
piti oman puheenvuoron ja esitteli
kutsuvieraat. Hän
muisteli myös Pääkaupunkiseudun
Metsänomistajien
ja Tasemon yhteistyötä alkuaikoina
ja monia vierailuita Tampereelle. PKMO ja Tasemo ovat kaksi suurinta yhdistystä. Pääkaupunkiseutulaiset olivat usein kotimatkalla keskustelleet ja olivat hämmästelleet kuinka aktiivista ja innostunutta väkeä Tampereen seudun metsänomistajat olivat saaneet mukaan.
Tasemon entinen puheenjohtaja Antti Haapamäki toi entisen työnantajansa Tampereen seudun
osuuspankin tervehdyksen ja kiitokset. Antti toi myös TSOP:n lahjan, joka on niin kookas,
ettei sitä voinut tuoda paikalle… jäämme jännityksellä odottelemaan. Myös Antti kiitteli
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pääkaupungin metsäomistajia alkuaikojen avusta ja kannustuksesta yhdistyksen perustamisessa. Hänen mukaansa paljon kokemusta ja oppia oli tullut pääkaupungin vierailijoiden mukana.
Viimeisenä puhujana oli aktiivijäsen Liisa
Mehtälä, hänellä oli vuonna 1990 tehdyn
Tasemon Muurmanskin matkan matkakertomus, joka oli todella hauskaa kuunneltavaa ja paljon muistoja herättävä, myös tällaisille, jotka eivät vielä silloin Tasemossa
ole olleet mukana. Nyt juhlan jälkeen Liisan onnistui jäljittämään artikkelin kirjoittaja, Osmo Poikonen, Metsäkeskus, Virrat.
Häntä oli silloin pyydetty kirjoittamaan
kertomus matkasta ja hän olikin ihmetellyt,
että sitä ei oltu julkaistu missään. Nyt
meillä on lupa julkaista se tässä lehdessä,
joten voimme lukea sen kokonaisuudessaan. 28-vuottahan tässä kesti, mutta parempi jne…
Kahvittelun jälkeen orkesterimme aloitti
soittaa meille perinteistä tanssimusiikkia ja
kappalevalinnoissa oli useita metsäaiheisia
kappaleita. Monissa kappaleissa esiintyi
myös jokin puu. Tässä kokoonpanossa he
soittivat ensimmäistä kertaa, toki kaikki
paljon soittaneita. Orkesterissa haitaria
soitti Eerik Mäkinen, entinen sähkövoimatekniikan opettaja Tekusta ja Tamkista, laulusolistina oli hänen vaimonsa Tuula Mäkinen,
Kari Aho soitti bassoa ja viulistina oli Erkki Mäkinen, TAMKin fysiikan lehtori. He ovat soittaneet yhdessä erilaisissa kokoonpanoissa. Orkesterissa vahvistuksina olivat TAMKin tietoliikennetekniikan opettaja Ari Rantala, joka soitti rumpuja ja kitaraa soitti ja lauloi elektroniikan
lehtori Esa Kunnari. Ari ja Esa ovat esiintyneet yhdessä erilaissa kokoonpanoissa ja tilaisuuksissa myös TAMKin opiskelijoiden kanssa.
Ilta sujui oikein miellyttävästi ja mukavasti. Kiitokset kaikille osallistujille ja tilaisuudessa
esiintyneille ja lopuksi erikoiskiitos tilaisuuden päättyessä talkoisiin osallistuneille kutsuvieraille.
***
Ja Tervetuloa seuraavan kerran TAMKiin vuosikokoukseen 20.3.2019 ja nauttimaan
Campusravitan tarjoamista ja UPM:n kustantamista kahvitteluista ja kuuntelemaan esityksiä. (katso ohjelma vihkosen lopusta)
Mauri Inha
PS. Jos silloin muistettaisiin ottaa ryhmäkuva ja tarjota sitä Moron juttuihin.
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Kertomuksen kirjoittaja on Osmo Poikonen Metsäkeskus Virrat.

TASEMO 2 MATKA ITÄ-SUOMEEN
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Tampereen Seudun Metsänomistajat ry järjesti jäsenilleen neljän päivän pituisen metsäopintomatkan Itä-Suomeen 5.-8.9.2018. Matkan ohjelma koostui yrityskäynneistä, asiantuntijaluennoista ja
keskusteluista. Ryhmän koko 40 henkeä.
Starttasimme Tampereen Vanhalta kirkolta keskiviikkona aamuvarhaisella. Tokeen liikenteen bussia huristeli taitava ja ystävällinen Esa Korhonen. Kaunis syyskuinen sää siivitti matkaamme.
Kahdeksan jälkeen saavuimme ensimmäiseen kohteeseemme, UPM:n vaneritehtaalle Jyväskylän
Säynätsaloon. Kuulimme vaneripuun hankinnasta, markkinoista ja tuotekehityksestä. Vanerikoivun minimilatvaläpimitta on yleisesti 18-20 cm ja maksimipaksuus noin 60 cm. Pituudet vaihtelevat 3,1 metristä aina 6,7 metriin. Hyvä vanerikoivu on järeä (sorvattaessa paljon viilua), suhteellisen suora, vähä- ja terveoksainen, pyöreä. Vaneritukki katkotaan tehtaalla ns. sorvipölkyiksi, joiden pituus on normaalisti 130-170 cm. Pahimmat viat sorvattavassa koivussa ovat jyrkät mutkat,
syvät kolot, halkeamat ja pehmeä laho. Nämä viat heikentävät viilun saantoa. Parhaista, järeistä ja
oksattomista tukeista sorvataan erikoisviiluja, joita käytetään mm. huonekaluteollisuudessa. Hyvälaatuinen koivu on myös haluttu lattiaparkettien raaka-aine. Koivuvanerin valmistukseen tarvitaan
noin 3 kuutiota koivutukkia yhtä vanerikuutioita kohti. Vierailu päättyi tehdaskierrokseen ja kahvitteluun.
UPM:n jälkeen matka jatkui kohti Kuopiota. Metsäasiantuntijat Matti Äijö ja Antti Haapamäki
tarttuivat mikrofoniin: alkoivat bussiluennot. Näitä sitten riittikin koko matkan ajan – aiheita mm.
metsien hoito, puun myynti, markkinat, metsätilan spv ja muunlaiset omistajavaihdokset, rahoitus,
metsälainan vakuusasiat ja verotus.
Kuopiossa vierailimme Työterveyslaitoksella. Kuulimme TTL:n nykytilanteesta, käynnissä olevista tutkimus- ja kehityshankkeista ja tulevaisuuden visioista. Kuulimme puunkorjuun työturvallisuudesta, sisältäen turvavarusteet ja –asusteet. Tutustuimme työturvallisuusnäyttelyyn.
Kuopiosta huristelimme luentojen saattelemina Iisalmeen, jossa ensimmäinen yö. Torstaina aamupäivän saimme ihailla ja ihmetellä suomalaista metsäkoneteollisuutta Vieremällä.
Kuva: Ponssen tehtaalla Vieremällä
Ponsse on metsäkoneita valmistava pörssiyritys, jota hallitsee Vidgrénin perhe. Yritys valmistaa, myy ja huoltaa tavaralajimenetelmään perustuvia metsäkoneita ja tekee niihin
myös tietojärjestelmiä. Kun metsätyöt tehdään tavaralajimenetelmällä, rungot katkotaan jo metsässä käytön vaatimiin
mittoihin. Kuulimme tehtaan syntyhistorian, kehityksen ja
kasvun maailman johtavaksi metsäkonevalmistajaksi. Tehdaskierroksella tutustuimme metsäkoneen valmistuksen vaiheisiin alkumetreiltä valmiiseen metsäkoneeseen. Ponssella
on juuri otettu käyttöön uudet huipputehokkaat tuotantolinjat. Kotimaisella osaamisella on suuri merkitys. Ponssella uskotaan omaan tekemiseen ja valmistukseen, toimittajaverkostoa kehitetään jatkuvasti. Ponssen toimittajaverkostosta sijaitsee 90%
Suomessa ja alihankinnassa tehtävistä komponenteista huomattava määrä valmistetaan tehtaan vieressä olevassa kumppanuusyrityskylässä. Ponssen markkinat ovat maailmanlaajuiset.
Illaksi palasimme Kuopioon. Yhteisen illallispöydän äärellä Puijon torniravintolassa ihailimme
Kallaveden huikeita maisemia – huomenna pääsemme seilaamaan Kallaveden laineille!
Perjantaiaamu valkeni tyynenä ja utuisena. Laskeuduimme kävellen hotellilta satamaan, jossa
M/S Puijo meitä jo odotti. Ystävällisesti meidät otettiin vastaan. Puijo oli ihan meitä varten ja
sopivasti 40 hengen porukkamme mahtui salonkiin. Kohta sumu hälveni ja saimme ihastella aivan
uskomattoman kauniissa, tyynessä aurinkosäässä Kallaveden maisemia. Luennot kysymyksineen
ja keskusteluineen jatkuivat kahvittelun lomassa.
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Puolenpäivän maissa rantauduimme Heinävedellä Karvion kanavan laituriin. Bussi oli ajanut omaa
reittiään. Kohta rauhoituimme Lintulan Pyhän Kolminaisuuden nunnaluostarissa äiti Johannan hoivissa. Lintulan luostaria ylläpitää pieni sisarusto. Toimeentulon luostari saa kirkkokynttilöiden eli
tuohusten valmistamisesta ja kesän matkailukauden tuloista. Viime vuosina on kehitetty yrttien
viljelyä ja yrttituotteiden valmistamista.
Lisäksi Lintulassa maalataan ikoneita, suomennetaan hengellistä kirjallisuutta ja harjoitetaan pienimuotoista julkaisutoimintaa.
Naapurissa olevaan Valamon munkkiluostariin ehdimme maittavalle lounaalle. Isä Andreaksen
johdattamana tutustuimme luostarin viini- ja viskituotantoon – maistiaisineen

Isä Andreas tarjoaa maistiaisia

Antti ja viskitynnyri

Kuulimme, että jatkossa alkaa myös luostarioluen pano. Oli mahdollisuus osallistua kirkonmenoon
illalla. Valamon luostari on ortodoksisen uskonelämän ja kulttuurin elävä keskus. Luostarin levollinen ilmapiiri ja ympäröivä luonto tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden rauhoittumiseen kaukana kaikesta kiireestä. Illalla nautimme valamolaisen teepöydän runsaita ja herkullisia antimia.
Lauantaiaamu valkeni Valamossa aurinkoisena. Aamiaisen jälkeen matkamme jatkui Punkaharjun
maisemiin, Lustoon. Lusto on metsäkulttuurin valtakunnallinen erikoismuseo ja tietokeskus – ihmisen ja metsän menneisyyden ja tulevaisuuden kansainvälinen kohtauspaikka. Sadekuurosta johtuen teimme bussilla opastetun kierroksen puulaji- ja tutkimuspuistossa. Metsämuseossa meillä oli
myös kierros oppaan johdolla – avartava kokemus! Lustossa nautitun lounaan jälkeen bussimme
nokka suuntaisi kotia kohti. Vielä jaksoivat Matti ja Antti avata meille metsäisiä tietoaarteitaan.
Matkanjohtaja Markku vaivasi vielä osanottajia metsäisellä tietovisailulla – hyvin näytti väki hallitsevan metsäasiat. Iltahämärissä ja turvallisesti ohjasi Esa bussimme Vanhankirkon pihaan. Tästä
kiitoksin ja hyvillä mielin kotiin.
Teksti ja kuvat, Markku Mattila, matkanjohtaja
***

METSÄÄN STARTTIPÄIVÄ
Metsäkeskus järjesti uusille metsänomistajille syyskuun 15. päivänä opintopäivän.
Päivän tavoitteena oli antaa metsänomistamisen uran alussa oleville perustietoa metsänhoidosta
sekä siihen liittyvistä taloudellisista asioista. Luennoitsijoina olivat Metsäkeskuksesta
metsänhoidon osalta Lassi Hakulinen ja talousasioiden osalta Mari Lilja. Tampereen Seudun
Metsänomistajat ry.:lle oli varattu päivään tilaisuus esitellä toimintaansa ja tämän esittelyn piti
puheenjohtaja Matti Ilveskoski. Kiinnostusta toimintaamme kohtaa olikin havaittavissa.
Kiitämme Metsäkeskusta tästä mahdollisuudesta toimintamme esittelyyn!
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TASEMO Metsä Groupin Äänekosken Biotuotetehdas vierailu 2.
Perjantaina 15.03.2019
Ilmoittautuminen ajalla 1.2.2019 – 16.2.2019. Ilmoittautuminen p. 010 7770 (avoinna arkisin klo 8-20 ja
lauantaisin klo 10-16) tai https://www.lyyti.in/tasemo (linkki avoinna 24h/7vrk)
Mukaan mahtuu 50 osallistujaa. Ilmoitathan erityisruokavaliosi ilmoittautumisen yhteydessä.
Retken hinta: 10 €/hlö, raha kerätään linja-autossa
Retkiohjelma:
klo 8.00 Lähtö Tampereen Vanhakirkko, Puutarhakatu 4 Tampere
klo 8.50 ABC Oritupa, valtatie 9, Orivesi (Mahdollisuus nousta kyytiin)
Matkalla omakustanteinen kahvitauko ja saapuminen Biotuotetehtaalle n. klo 12.00
Klo 12.00 Metsä Groupin tarjoama lounas
Klo 13 – 16 Tutustuminen Biotuotetehtaaseen
n. klo 19.00 Paluu Tampereelle (matkalla tauko)
***

TASEMON RETKI ETELÄ-POHJANMAALLE 4. – 6.4.2019
Alustava ohjelma ( muutokset, lisäykset ja poistot mahdollisia )

4.4.2019 klo 8.00 LÄHTÖ Tampereelta 8.00 (tai aikaisemmin)
* klo 10.00 Tuuri / Metsäsijoittaja Jari Latvala kertoo metsäsijoittamisesta ja esittelee
myös JM-Rally Parm Fermen, jossa on näytillä Jari-Matti Latvalan ralliautoja
* n. klo 11.30 Kyläkauppa Keskinen, Onnenkiviravintola, lounas ja kyläkaupan esittely
* n. klo 14.30 KeiteleGroupin Alajärven saha, sahakierros ja esittely sekä KeiteleGroupin tarjoamat kahvit
* n. klo 18.00 Saapuminen Seinäjoelle ja majoittuminen,
Yhteinen illallinen Mettälliset ry:n jäsenten kanssa ( arvio n. 20 ), muutamia puheenvuoroja,
ehkä ulkopuolinen esitelmöijä, vapaata seurustelua ja kokemusten vaihtoa, paikkana Marttilan Talli
***

5.4.2019 Aamiainen hotellissa
* Päivän ohjelmassa, Seinäjoen Energialaitos, Timo Hongisto EPM Metsästä ja Esa Koskiniemi EPV:ltä ovat
mukana esittelemässä sekä Pasi Salo EPV.
* Lapuan Saha
* Kyrö Distillery, esittely, panimokierros ja ruokailu
klo 19.00 illalla Seinäjoen kaupunginteatteri, ”Tästä asti aikaa” –musikaali
***

6.4.2019 Aamiainen hotellissa
* Vierailu Viitalan Saha, Seinäjoki (Peräseinäjoki)
* Jokipiin Pellava, Jalasjärvi n. klo 12.00 , tehdas ja myymälä eivät ole normaalisti avoinna lauantaisin,
mutta meille tullaan se esittelemään erikseen ja myymälä on meille avoinna.
* Lounas Jalasjärvellä
Paluu Tampereelle iltapäivällä.
Lopullinen ohjelma ja matkan hinta sekä ilmoittautumisohjeet tulee 18.1.2019 Tasemon sivulle www.tasemo.fi.
Ilmoittautuminen alkaa 1.2.2019 ja päättyy 16.2.2019 Mauri.Inha@tasemo.fi tai tekstiviesti: 040 5794716
lomake: https://lomake.tamk.fi/v3/lomakkeet/27673/lomake.html
Mukaan mahtuu 50, ilmoittautumisjärjestyksessä.
Tammikuussa tulee vielä sähköpostimuistutus, sekä helmikuussa.
http://www.latvalamotorsport.com/index.php/fi/ralliautonayttely/
http://www.marttilantalli.fi/marttilan-talli/ ; https://www.epv.fi/ ; https://www.epmmetsa.fi/
https://www.ilkka.fi/tilaajalle/maakunta/viitalan-sahalle-on-rakentumassa-miljoonahalli-1.2090302
https://kyrodistillery.com/ ; https://www.jokipiinpellava.fi/
https://seinajoenkaupunginteatteri.fi/ohjelmisto/tasta-asti-aikaa/
http://www.lapuansaha.fi/
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UUTTA METSÄVARATIETOA PIRKANMAAN METSISTÄ
Suomen metsäkeskus käynnisti vuonna 2010 kaukokartoitukseen pohjautuvan
metsävaratiedon keruun. Työtä on tehty useiden yhteistyökumppaneiden ja omien
toimihenkilöiden voimin. Tällä hetkellä aineisto kattaa valtakunnan mittakaavassa
90 prosenttia yksityismetsien pinta-alasta ja vuoden 2020 loppuun mennessä päästään
hyvin lähelle 100 prosenttia.
Pirkanmaan osalta parhaillaan työstetään Tampereen eteläpuolella sekä Ruoveden ja
Keuruun alueella olevia inventointialueita. Tampereen eteläpuolisen alueen aineisto
valmistuu vielä tänä vuonna ja Ruoveden ja Keuruun alueen ensi vuoden aikana.
Valmis metsävaratieto on hyödynnettävissä Metsään.fi-palvelussa (www.metsään.fi).
Tiedon ylläpito on lähes yhtä tärkeää kuin tiedon keruu. Tästä johtuen ensimmäiselle
tiedonkeruukierrokselle suunnitellaan tiiviisti jatkoa. Maanmittauslaitoksen kanssa on
yhteistyössä valmisteltu seuraavaa kansallista keilaus- ja kuvausohjelmaa, joka
käynnistyy näillä näkymin heti ensimmäisen kierroksen jatkoksi. Tulevaa ohjelmaa
suunnitellaan kierroltaan edellistä nopeammaksi, aiemmasta 10-vuotiskaudesta
saatetaan kiriä 6- tai 8-vuotiskauteen.
Muutakin muuttuu. Uusi keilaus- ja kuvausohjelma tuo mukanaan kehittyneempää
kaukokartoitustekniikkaa, metsävaratiedon tuotantoa tehostetaan ja toiveita on asetettu
uusille metsävaratiedon ajantasaistuksen tietolähteille. Niistä merkittävin lienee
hakkuiden toteutustieto lähes suoraan hakkuukoneilta. Nämä kaikki ovat tärkeitä
panostuksia kohti ajantasaisempaa ja laadukkaampaa metsävaratietoa.
Metsänomistajien ja muiden metsävaratiedon hyödyntäjien kannalta yllä kuvatut
muutokset avaavat vähitellen uusia ovia. Tiedolle löytyy uusia käyttötarkoituksia ja
se tukee nykyisiä entistä paremmin. Metsäkeskuksessa tehdään jatkuvasti työtä, jotta
tiedosta olisi entistä enemmän hyötyä.
Tarkempia tietoja metsävaratiedon keruusta löydät verkkosivuilta osoitteesta
https://www.metsakeskus.fi/metsatiedon-keruu.

Lisätietoja
Suomen metsäkeskus
Esko Välimäki, metsätietopäällikkö
puhelin 040 718 4206
esko.valimaki@metsakeskus.fi
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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.
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VUOSIKOKOUSKUTSU

TAMPEREEN SEUDUN METSÄNOMISTAJAT RY TaSeMo ry
Tampereen Seudun Metsänomistaja ry. sääntömääräinen vuosikokous pidetään
keskiviikkona 20.3.2019 klo 17 alkaen Tampereen Ammattikorkeakoulun luentosalissa
Teiskontie 33
Ilmoittautumiset 09.03.2019 mennessä Mauri Inhalle
email:mauri.inha@tasemo.fi tekstiviesti: 040 5794716
lomake: https://lomake.tamk.fi/v3/lomakkeet/27669/lomake.html
Toivomme ilmoittautumista kokouksen osallistujilta UPM :n tarjoaman
illan kahvitarjoilun järjestämiseksi.
Ohjelma:

17.00 Kahvitarjoilu
17.30 Tilaisuuden avaus pj Matti Ilveskoski
17.40 UPM puheenvuorot, 2 esitystä
19.00 Vuosikokous:
1. Sääntöjen 9 § määräämät vuosikokousasiat
2. Tasemo:n sääntöuudistus luonnoksen 1. käsittely

Yhdistyksemme johtokuntaan kuuluvat seuraavat henkilöt:
Ilveskoski Matti, puheenjohtaja
Haapamäki Antti, varapuheenjohtaja
Inha Mauri, jäsenrekisteri
Kuisma Tuomo
Mattila Markku
Ojatalo Lasse
Tunturi Päivi, taloudenhoitaja
Vuonna 2019 vuosikokouksessa johtokunnan jäsenistä ovat erovuorossa:
Tunturi Päivi ja Mattila Markku
Heidän tilalleen valitaan jäsenet johtokuntaan vuosille 2019 - 2021
Tervetuloa kuulemaan ajankohtaista asiaa ja vaikuttamaan yhdistyksemme toimintaan.

TERVETULOA!
Johtokunta
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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.com
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

p. 050 434 8095

