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     JÄSENKIRJE 4/2006 
     15.8.2006 
www.paakaupunkiseudunmetsanomistajat.fi 

 
”Puiden kasvu ei vielä vaarassa 
Kuiva kesä on jättänyt jälkensä maisemaan. Koivun lehdet ovat monin paikoin kellastuneet ennen 
aikojaan ja marjasadot ovat kärsineet. Metsäpuiden kasvuun kuivuus ei ole vielä pahasti vaikuttanut, 
kertoo dosentti Arja Lilja Metsäntutkimuslaitokselta.” 
Maaseudun Tulevaisuus ma 9.8.2006

 
 

JÄSENTUTKIMUS 
Mti-opiskelija Leena Laakson tekemä tutkimus PKMO:ien toiminnasta, jäsentyytyväisyydestä, 

etämetsänomistajien palveluista ja toimintaympäristön muutoksista opinnäytetyönään etenee 
aikataulussa. Kyselyyn on vastattu runsaslukuisesti ja tällä hetkellä vastausprosentti on 40. Jäseniltojen 
aiheista ja internetsivujen kehittämisestä on tullut erittäin hyviä ehdotuksia. Näin olette kehittämässä 
metsänomistajien toimintaa. Kaikkien kyselyyn osallistuneiden kesken arvontaan tavarapalkintoja 
yhdistyksen syyskokouksessa, ma 30.10.2006. 

 

SYYSKOKOUS 
Yhdistyksen syyskokous pidetään ma 30.10.2006 Helsingin Yliopistolla, Sali 1, Fabianinkatu 39. 
Kokouksen jälkeen jäsentilaisuus, johon kutsutaan tentattaviksi puolueiden metsävastaavat. Varaa jo 
ajankohta kalenteriisi! Tilaisuudesta enemmän syyskokouskutsun yhteydessä. 

 

 

JÄSENMAKSUT 
Muistithan maksaa jäsenmaksusi vuodelle 2006! Jäsenmaksu on 20 euroa vuonna 2006. Unohtuneen 
jäsenmaksun voit maksaa PKMO:ien tilille: 155530-102096. Jäsenmaksu on vähennyskelpoinen puun 
myyntiverotuksessa. 
 

 

SYYSKUUN METSÄRETKI 
Metsäretki Repoveden kansallispuistoon Valkealaan la 23.9.2006 klo 9.00 -22.00 
Repoveden kansallispuistoon voit käydä tutustumassa netissä, osoitteessa: www.luontoon.fi  
Klo 9.00  Lähtö Helsingistä Töölön kisahallin pysäköintialueelta Arolan Kuljetuksen punaisella bussilla. 

Bussin ikkunassa teksti: PKMO metsäretki. 

Klo 11.30 Lapinsalmen pysäköintialue, jossa Metsähallituksen luonto-opas Paula Niskala kertoo 
puistosta, sen historiasta, luonnosta, nähtävyyksistä ja reiteistä. Hän opastaa meidät reitille Lapinsalmen 
riippusillan yli kohti Kuutinkanavaa (n. 4 km vaellus Kuutinkanavalle).  
Lapinsalmen pysäköintialueella jaetaan PKMO:ien hankkimat eväät (makkaraa ja juomaa) jokaisen 
omaan reppuun. Varaa matkaan oma selkäreppu eväiden kantamista varten. 
Repoveden kansallispuiston maasto on raskas suurten korkeuserojen vuoksi, joten jos et pysty 

vaeltamaan reppu selässä  yhteensä 8 km:ä, voit jäädä Lapinsalmen riippusillan kupeeseen olevalle 
kodalle ja teemme siitä yhdessä pienempiä tutustumismatkoja maastoon ja metsänantimiin. Paistamme 
nuotiolla eväsmakkarat ja nautimme syyspäivästä. Lapinsalmelle jäävän ryhmän kanssa on 
yrtti/sienineuvoja. 
Klo 13.45 Kuutinkanava. Kuutinkanavalla tapaamme taas luonto-oppaan ja hän kertoo Repovedellä 
tapahtuneista uitoista 1800-luvulta aina 1960-luvulle asti. Kuutinkanavalla nautimme retkieväämme ja 
paistamme maittavat nuotiomakkarat. Kuutinkanavalta lähdemme vaellukselle kohti Lapinsalmea n. klo 

15.30. 

Klo 17.00 Siirtyminen linja-autolla Orilammen majalle,  www.orilampi.com.  Orilammen maja ja 

lomakeskus sijaitsevat Repoveden kansallispuiston reunalla, puhdasvetisten Vuohijärven ja 

Orilammen välisellä kannaksella. 
Klo 17.30 -18.30 Saunat naisille ja miehille Orilammen majalla. 
Klo 18.30 Ruokailu buffetpöydästä Orilammen majalla. 
Klo 19.30 Lähtö kohti Helsinkiä. 
Klo 22.00 Helsingissä Kisahallin pysäköintialueella. 
Syysretkelle olemme varanneet 50 henkilön bussin, jonka täytämme ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Syysretken hinta on jäsenille ja perheenjäsenille 50 euroa/henkilö ja se sisältää matkan, ohjelman, 
saunan, eväät ja ruokailun. Varaa metsäretkelle selkäreppu ja maastovarustus. Saunomista varten 

tarvitset oman pyyheliinan (saunomisvälineet voit metsäretken ajaksi jättää linja-autoon). Tervetuloa 
retkelle! 

http://www.luontoon.fi/


 2 

 

Osallistumismaksu, 50 euroa/hlö, maksetaan PKMO:ien tilille 155530-102096 ilmoittautumisen 

yhteydessä. 
 
Ilmoittautumiset ma 18.9.2006 mennessä, s-postilla jafi.palmroth@kolumbus.fi tai tekstiviestillä 
numeroon 0400 600242 tai Tuija Rantalainen 020 413 2483, 040-840 0850 tai s-postilla 
tuija.rantalainen@mtk.fi. Ilmoittautumisen yhteydessä kerro, vaellatko Kuutinkanavalla vai 
jäätkö Lapinsalmelle. 

 

 
TULEVIA TAPAHTUMIA METSÄNOMISTAJILLE 
Pääkaupunkiseudun Metsäpäivä, la 26.8. klo 9-16, Revontulentie 6, Espoo. 
www.metsaliitto.fi/metsapaiva 

FinnMetko 2006, 31.8.-2.9. klo 9-17, Jämsänkoski. www.metko.fi 
Valtakunnallinen MHY-viikko 28.8. – 2.9. Tapahtumat löydät 
osoitteesta:www2.mhy.fi/mhy/100vuotta/tapahtumia.html 
Koko perheen metsäpäivä la 16.9. klo 15-22,  teemalla Metsässä yötä päivää Vantaalla, 
Vantaankosken koulu, Isontammentie 17.  www. metsapaiva.net 
Metsänomistajanaisten ja tuottajanaisten seminaari Savonlinnassa ja Punkaharjulla 5.-6-10. 

Tiedustelut s-postilla:  marjatta.boman@mtk.fi tai p. 020 413 2398. 
Stora Enson 10-vuotias Helsingin Palvelupiste juhlii avoimin ovin 2.-6.10. klo 10-17, Vilhonkatu 4. 
Maaseudun Tulevaisuus, Juhlavuoden näyttely Galleria Uusitalossa 31.8.-24.9.2006 
Metsän tyttäret, -näyttely naisesta, metsästä ja vähän miehestäkin Lustossa 31.3.2007 saakka. 
Lisää tapahtumia löydät osoitteesta: www.tapio.fi -> Ajankohtaista. 
 
 

METSÄNHOITOSUOSITUKSET UUDISTUVAT - monta tietä hyvään metsään 
Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion Hyvän metsänhoidon suositukset ovat uudistuneet. Suosituksilla 
tarjotaan metsänomistajalle lisää vaihtoehtoja metsän hoitamiseen. Tavoitteena on parantaa 
metsätalouden kannattavuutta, samalla tehostetaan luonnonhoitoa ja vesiensuojelua. Suurin muutos on 
metsän uudistuskypsyyden väljentäminen. Kasvatusmalleja ja niiden vaihtoehtoja sekä harvennustapoja 
on myös kehitetty. Talousmetsien luonnonhoidolla on suosituksissa entistä selkeämpi rooli. Lisäksi 

suosituksilla parannetaan vesiensuojelua, tarkennetaan kunnostusojituskohteiden määrittelyä sekä 
esitellään sopivat kohteet ja menetelmät energiapuun korjuuseen. Myös taimikonhoidon ajoitukseen ja 
varhaishoitoon on tullut tarkennuksia. Suositukset on valmisteltu yhteistyössä käytännön toimijoiden, 
tutkijoiden ja sidosryhmien kanssa. 

Lisätietoja voit lukea netistä www.metsavastaa.net (suomi) tai www.skogsreflexen.net (ruotsi). 
Hyvän metsänhoidon suositukset -julkaisua myy Metsäkustannus Oy, www.metsalehti.fi. 

 

 
SEURAA YHDISTYKSEN KOTISIVUJA 

www.paakaupunkiseudunmetsanomistajat.fi  

www.paakaupunkiseudunmetsanomistajat.fi 

 

 
PÄÄKAUPUNKISEUDUN METSÄNOMISTAJAT RY:N JOHTOKUNTA V. 2006 
Nimi    puh. 

Päivi Luostarinen, pj   040 505 9906 
Kalle Karttunen, varapj   044 3739377 
Elias Lähdesmäki   050 2749 
Mikko Paavola    0500 300 286 
Marjatta Palmroth   0400 600242 
Hannu Santti    040 826 2107 

Pirjetta Laine    050 547 6465 
Jarmo Uusitalo    050 452 4304 
Sirkka Suomi-Vihonen   0400 511 754 
 
Sihteeri 
Tuija Rantalainen   020 413 2483 
    040 840 0850 

email:tuija.rantalainen@mtk.fi 
 
 

mailto:jafi.palmroth@kolumbus.fi
mailto:tuija.rantalainen@mtk.fi
http://www.metko.fi/
mailto:marjatta.boman@mtk.fi
http://www.lusto.fi/nayttelyt_ja_tapahtumat.html
http://www.paakaupunkiseudunmetsanomistajat.fi/
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LUONTO- METSÄ- JA MAATALOUSMATKA ETELÄ-AFRIKKAAN  

        29.01. – 09.02.2007 

Eteläinen Afrikka kaikessa luonnonkauneudessaan lumoaa kokeneenkin 

matkailijan. Vierailemme viehättävässä Pretorian puutarhakaupungissa sekä Afrikan eteläisimmässä 

kärjessä Hyväntoivonniemellä. Kuuluisassa Krugerin kansallispuistossa kohtaamme mahtavan 

eteläafrikkalaisen luonnon ja eksoottisia eläimiä. Tutustumme metsä- ja maatalouskohteisiin ja 

perinteisten tilavierailujen lisäksi tutustumme tyypillisiin eteläafrikkalaisiin strutsi- ja viinitiloihin. 

Saamme maasta hyvän läpileikkauksen pohjoisen Johannesburgista aina eteläiseen Kapkaupunkiin.  

Tervetuloa mukaamme metsä- ja maatalousmatkalle eksoottiseen Etelä-Afrikkaan.  

 

Matkaohjelma: (oikeus muutoksiin pidätetään) 
29.01. ma: Lento Helsingistä välilaskulla Johannesburgiin, jonne saavumme 30.1. Ti: 

 Opastettu kuljetus luonnonsuojelualueelle. Majoittuminen huoneistoihin. 

lepoaikaa nauttia luonnosta. Illallinen.  31.01. ke Tutustumme kansainväliseen 

Global Forest Products metsäyhtiöön Lounas. Ajamme hotelliin lähelle Krugerin 

luonnonsuojelualuetta. 01.02. to Lähtö aamusafarille: leijonan, leopardin, 

sarvikuonon, puhvelin ja elefantin. Pikniklounas ja Illallinen. 02.02. pe: 

Suuntaamme kohti Pretoriaa. Ajamme maisemareittiä. Majoitumme hotelliin 

Pretoriassa. 03.02. la  Lento Georgeen, josta bussilla Oudtshoorniin, joka on 

tunnettu Etelä-Afrikan "sulkakaupunkina",  Tutustumme strutsitilaan, 

illalliseksi strutsinlihaa ja munia. Majoittuminen. 04.02. su Matkamme jatkuu 

bussilla Worcesteriin, jossa tutustumme ulkoilma maatalousmuseoon. 

Majoittuminen hotelliin, illallinen. 05.02. ma . Jatkamme Worcesterista 

Swartlandin sydämeen Morresburgiin.  Tutustumme vehnämuseoon. tutustumme 

yhteen alueen vehnätiloista nautimme perinteisen grillilounaan, jatkamme kohti 

Kapkaupunkia.  Majoitumme. 6.2. ti  Veneretki Seal Islandille (säävaraus) ja 

edelleen Cape Pointiin Hyväntoivonniemen luonnonsuojelualueelle. Teemme 

matkan Flying Dutchman - köysiradalla ja kävelemme majakalle, josta näkyy 

Intian valtameren ja Atlantin kohtaaminen. Lounas, näemme myös pingviinejä 

ennen vierailua Pöytävuorella 07.02. ke Teemme kokopäiväretken viinialueille. 

Lounas, viinitiloja ja viinin maistelemista. Jäähyväisillallinen. 08.02. to Vapaa 

päivä Kapkaupungissa Lento Lontoon kautta , jonne saavumme 9.2. pe klo 15:15 

 

Matkan hinta jaetussa 2hh:  3.298,00€/henkilö 

Hinta sisältää kaiken matkaohjelmassa mainitut: lennot ja lentoverot, hotellimajoitukset, 

kuljetukset, opastukset, matkanjohtajan, retket, sisäänpääsymaksut ja ruokailut. 

Tiedustelut ja ilmoittautumiset 27.10.2006 mennessä: 

Trio Travels Ltd Oy. Puh: 020-7568610. Markus Virmasalo tai Berit Lahtela. 

www.triotravels.fi. markus.virmasalo@triotravels.fi, berit.lahtela@triotravels.fi 
 

http://www.triotravels.fi/
mailto:markus.virmasalo@triotravels.fi
mailto:berit.lahtela@triotravels.fi

