OMISTAJAJÄSENTEN KORKOTULOT

MAKSOIMME viime vuodelta omistajajäsenille

korkoa yhteensä 74,1 miljoonaa euroa (2017: 63,2
milj.). Sääntömääräisille perusosuuksille korkoa
maksettiin 7,5 % (7,0 %), A-lisäosuuspääomalle
7,0 % (6,5) ja B-lisäosuuspääomalle 2,5 % (2,5).

74,1

milj. €

Rankanippuja laskeutusaltaisiin
METSÄ GROUP on mukana PuuMaVesi-hank
keessa selvittämässä, puhdistavatko laskeutus
altaaseen upotetut rangat valumavesiä. Keväällä
on rakennettu kaksi erilaista koejärjestelyä.
Laskeutusallas on jo pitkään käytössä ollut
vesiensuojelumenetelmä. Se hidastaa veden
virtausta ennen kuin se poistuu ojitusalueelta ja
veden mukana liikkuva kiintoaines pääsee pai
numaan altaan pohjalle.
PuuMaVesi-hankkeessa altaiden tehoa yri
tetään parantaa puuaineksella. Sen avulla voi
daan saada sidottua humusta ja ravinteita, joita
laskeutusaltaat eivät pysty tulva-aikaan pidättä
mään tehokkaasti.
Yhdessä ratkaisussa kuitupuuniput asetel
tiin altaan laidoille veden virtaussuunnan mukai
sesti. Toisessa versiossa rakennettiin kaksi ”ran
kapatoa” altaan poikki. Kesän aikana mitataan
altaisiin tulevan ja sieltä lähtevän veden laatua.
Näin saadaan selville, onko rangoista hyötyä.

Kiitos
aktiivisuu
desta!
KEVÄÄN edustajistovaalin äänestyspro

sentti oli 38,1, joka on uusi ennätys. Ero
viime vaaleihin oli 6,7 prosenttiyksikköä.
Metsäliitto Osuuskunnan edustajisto
vaalin järjestelyistä vastannut jäsenpalvelu
päällikkö Hannes Vickholm kiittää jäseniä
aktiivisesta osallistumisesta sekä vaalitilai
suuksiin että äänestykseen.
”Kiitos tietenkin myös kaikille ehdokkaille.”
Vaalissa annettiin kaikkiaan 38 541
hyväksyttyä ääntä. Aktiivisimmat äänes
täjät löytyivät tällä kertaa Mikkelin vaali
piiriltä, jossa äänestysprosentti oli 43,1.
”Kaikista äänistä sähköisesti annettiin
24,6 prosenttia, mikä on lähes tuplamäärä
vuoden 2015 vaaleihin verrattuna. Vaali
kone keräsi jäseniltä runsaasti kiitosta.
Jo talven vaali-illat ennakoivat hyvää äänestysaktiivisuutta, sillä niiden osallistujamää
rät yllättivät erittäin positiivisesti.”
Vaalissa valittiin 52 edustajiston ja 106
piiritoimikuntien jäsentä. Uuden edustajis
ton jäsenistä 11 on naisia ja uusia 28 henki
löä. Heinäkuun alussa kautensa aloittavan
edustajiston keski-ikä on 53,6 vuotta.
Koko vaalitulos: www.metsavaalit.fi

Henkilövalintoja
hallinnossa

Varmista mukanaolosi PEFC-sertifioinnissa
JOS METSÄSI eivät ole mukana PEFC-metsäsertifioinnissa, voit tehdä sen veloituksetta meidän

kauttamme. Liity sertifiointiin Metsäverkossa, kohdassa Asiakkuuden tiedot. Kun liityt PEFCmetsäsertifiointiin 30.6.2019 mennessä, osallistut arvontaan. Palkintona on 5 kappaletta reppuja,
jotka sisältävät retkeilijän varusteita (arvo n. 150 euroa).

EDUSTAJISTO valitsi 26.4. hallintoneuvos

ton uusiksi jäseniksi metsätalousyrittäjä
Timo Minkkisen Viitasaarelta, johtaja,
metsätalousyrittäjä Jyrki Ketolan Helsin
gistä ja maa- ja metsätalousyrittäjä
Keijo Mularin Suomussalmelta.

TURVALLISUUS ON AMMATTITAITOA
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Jos vaan
katsoisi, minne
jalkansa pistää.

Missäs se
rajapyykki
on, raja
menee tässä.

metsä groupin viesti
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