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VESIHUVIPUISTO UIMAHALLISSA KLO 12-18 
 

Klo 12-14 vesihuvipuisto on varattu alle 
kouluikäisille vanhempineen.  

Uimataidon alkeet on hyvä hallita.  
 

Klo 14 jälkeen paikalle pääsee nonstoppina. 
Ryhmän kokoa voidaan rajoittaa, jos uijia on 

kerralla yli 50. Jos lapsi tarvitsee apua 
uinnissa, hänellä on oltava aikuinen 

mukana. 
 

YKSI RATA VARATTU KUNTOUINNILLE 
 

 
 
 

 
KAHVIO PALVELEE 

TAPAHTUMAN AJAN 

LIIKUNTAHALLISSA (lohko) 
 
11-14.30 Tekniikkarata ja tarkkuuslaukaus (A) 
14.30 Muksujen tanssipaja (A) 
15.30 Nykytanssi (A) 
16.30 Muksujen tanssipaja (A) 
 
11.30 Pressan Katti Miska (B) 
12.30 Kehonhuolto rullalla (B) 
13.30 Sirje Tolonen vanne-esitys   
           + YliVoLin ryhmä (B) 
14.30 Kehonhuolto rullalla (B) 
16.30 Tuolijumppa (B) 
17.00 Vanha Rauta-konsertti (B) 

11-18 Temppurata (C) 

Ohjaajalla on kehonhuoltoon 16 henkilölle 
rullat, omilla rullilla mukaan mahtuu 
enemmän.  
 
Ota mukaan sisäliikuntavarustus. Voit 
osallistua kaikkiin toimintoihin maksutta. 
 
 
 
  

 
 

KUNTOSALILLA 
11-18 vapaa käyttö 
12-14 kuntosaliohjaus 

 
 
 
  

 
 

PIHA-ALUEELLA 
11.00 hiihtokoulu (puistoalueella) 
13.00 hiihtokoulu 
 
 
 
 
  

 
 

11.00-13.00 muksujen 
toimintapaja yläaulassa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAPAHTUMA ON MAKSUTON!  
Järj. Ylitornion kunnan vapaa-aikatoimi 

Tapahtumassa ohjaajina: Sonja Angeria, 
Nikolai Sikorski, Riikka Tolonen, YliVoLi, 

Peräpohjolan Poropojat, AavU.  
Muutokset mahdollisia.  

1101100 PERHEMUSKARI Ylitornio Suutarinmäen päiväkoti. Perhemuskari 
3–5-vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen. Tule nauttimaan lapsesi kanssa 
musiikista laulaen, soittaen ja tanssien. Lapsi voi osallistua yksin tai huoltajan 
kanssa. 8.1.–16.4.2018 klo 18.00-18.45.Opettajat Henna Siponen ja Minna 
Rantasaari. Kurssimaksu 29,00 €. Ilm viim. 4.1.2018.

1104175 NUOTTA- JA RYSÄKURSSI Raanujärvi (Loimun talo) la-su 13.1.–24.2.2018 
klo 11.00–14.00. Nuotan, rysän ja verkkokatiskan valmistus ja korjaus. Kurssilla voi 
tehdä myös katiskoita ja verkkoja. Lisätietoja kurssin opettajalta Jouko Lampelalta 
p. 0400 690 275. Kurssimaksu 60 €. Ilm. viim. 8.1.

LISÄTIETOJA JA ILMOITTAUTUMISET
Puhelimitse   Pellon toimisto 040 4826 302, 
   Ylitornion toimisto 0400 220 343 
Sähköposti	 	 kansalaisopisto@ylitornio.fi
Netti-ilmoittautuminen	 https://www.opistopalvelut.fi/ylitornio/index.asp	

Opiston väki kiittää oppilaita ja opettajia 
kuluneesta kaudesta ja toivottaa kaikille 
Hyvää Joulua ja Onnea vuodelle 2017!

Ylitornion kunnan ja seurakunnan 
yhteismetsäsuunnitelma herätti 
kiinnostusta

YLITORNIO – Pohjoisen 
metsätilat kasvuun -hank-
keen Ylitornion kunnanta-
lolla järjestämään yhteis-
metsäinfotilaisuuteen osal-
listui noin sata henkeä, mikä 
kertoo varsin suuresta kiin-
nostuksesta kunnan ja seu-
rakunnan suunnittelemaa 
yhteismetsän perustamista 
kohtaan. Tilaisuudessa oli 
kyse mahdollisen uuden 
yhteismetsän perustamissel-
vitysinfosta.

Projektineuvoja Taito 
Kemppe Suomen metsäkes-
kuksesta sekä metsätalous-
insinööri Mikko Honkanen 
Maanmittauslaitokselta 
kertoivat Pohjoisen metsä-
tilat kasvuun -hankkeesta 
sekä yleensä yhteismetsän 
perustamisesta ja yhteismet-
sän tarjoamista hyödyistä.

Ylitorniolaisille metsän-
omistajille on lähetetty mar-
raskuun alussa noin 1500 
kyselykirjettä tarkoituksena 
selvittää metsänomista-
jien kiinnostus kunnan ja 
seurakunnan suunnittele-
maa yhteismetsää kohtaan. 
Lomakkeen on palauttanut 
jo 15 maanomistajaa. Heillä 

on omistuksessaan 29 tilaa, 
joiden yhteispinta-ala on 
1130 hehtaaria.

– Selvityksen minimi-
tavoitteena oli vähintään 
tuhannen hehtaarin kertymä 
yhdessä yksityisten, kunnan 
ja seurakunnan kanssa. 
Tavoitteeseen nähden 
tilanne näyttää hyvältä, 
koska jo pelkästään yksi-
tyisten maista kertymä on 
yli tuhat hehtaaria, Mikko 
Honkanen sanoo.

Mitä on yhteismetsä?

Yhteismetsä on kiinteistöille 
yhteisesti kuuluva alue, jota 
käytetään kestävän metsä-
talouden harjoittamiseen. 
Metsänomistajalle se on 
hyvä ja tuottava omistus-
muoto. Yhteismetsän osa-
kaskiinteistöjen omistajat 
muodostavat yhteismetsän 
osakaskunnan.

Käytännön toiminnasta 
vastaa toimitsija tai osak-
kaiden keskuudestaan valit-
sema hoitokunta. Yhteis-
metsän toimintaa säätelee 
yhteismetsälaki.

Yhteismetsän voi perus-
taa suvun metsistä tai oman 

metsänsä voi liittää jo ole-
massa olevaan yhteismet-
sään. Yhteismetsillä voidaan 
vähentää metsien pirstoutu-
mista ja muodostaa tehok-
kaampia ja suurempia met-
säalueita metsätalouden kan-
nattavuuden lisäämiseksi.

Yhteiskunta tukee ja 
kannustaa yhteismetsien 
perustamista. Yhteismetsän 
perustaminen tai olemassa 
olevaan yhteismetsän osak-
kaaksi liittyminen on edul-
lista, esimerkiksi varain-
siirto- tai luovutusvoittove-
roa ei peritä.

Yhteismetsän verotus on 
alhaisempaa kuin yksityis-
henkilöiden metsäverotus. 
Yhteismetsän osakkailleen 
jakama vuotuinen ylijäämä 
on osakkaille verotonta 
tuloa.

Ylitornion kunnan alu-
eella on alueita tähän men-
nessä neljällä yhteismet-
sällä, joiden pinta-ala on 
yhteensä 13 015 hehtaaria. 
Kolme metsistä on osakasti-
lojen yhteismetsiä ja yksi on 
suvun muodostama yhteis-
metsä.

Kaisu Määttä

Metsätoimijoiden joulukahveilla lastut 
lentävät ja tikuistakin tulee asiaa
TORNIONLAAKSO – 
Metsien miehiä ja naisia 
pidetään joulun alla hyvänä. 
Lähes kaikki metsänhoitoon 
tai puukauppaan tavalla tai 
toisella osalliset yhdistykset 
ja yritykset tarjoavat met-
sänomistajille jouluiset tort-
tukahvit höystettynä metsä-
aiheisilla juttutuokioilla.

Pellon, Kolarin ja Muo-
nion yhteisen Metsänhoi-
toyhdistys Länsi-Rajan toi-
minnanjohtaja Veijo Ekon-
oja kertoi, että puukaupan 
suhteen takana on aivan 
normaali toimintavuosi. 
Puu on liikkunut tavan-
omaiseen tahtiin.

– Sellainen mukava asia 
on kuitenkin tapahtunut, 
että taimikon- ja nuorten 
metsien hoitomäärät ovat 
ovat yli kaksinkertaistuneet 
viime vuodesta.

Kahvipöydän ääressä 
käydyissä keskusteluissa 
metsänomistajat harmitte-
livat lähinnä puun huonoa 
hintaa.

Tehdashankkeet 
puhuttivat Metsässä

Metsä Groupin joulukah-
veilla riitti pitkin päivää 
puhetta Lapin suurista 
tehdashankkeista. Niiden 
toteutumista odotellessa 
metsien väki päivitteli met-
sissä vallitsevia kelejä. Met-

säasiantuntijat Antti Mäki 
ja Ville Vanha tosin totesi-
vat, että kelien aiheuttamiin 
haasteisiin on totuttu jo 
aiempina talvina.

– Maa on lumen alla sula 
ja puissa on paljon lunta. 
Jänkkien takana olevat lei-
mikot aiheuttavat jonkin 
verran päänvaivaa, mutta 
ehkä tammikuun aikana 
saadaan taas sellaisia pak-
kasia, että reitit saadaan 
talpattua kestäviksi, he toi-
voivat.

Päättyvä vuosi on ollut 
suhteellisen vilkas puu-
kaupan suhteen. Sulasta 
maasta johtuvista ongel-
mista huolimatta kaikki 
puu on toistaiseksi saatu, 
mitä on tarvittukin. Myös 
puukauppa on ehkä vähän 
piristymään päin.

– Hyvät leimikot ovat 
menneet aina, mutta nyt 
saattaa mennä vähän huo-
nompikin, kahvia siemai-
leva vieras totesi.

Yhteismetsä kiinnosti 
Otson kahveilla

Ylitorniolla täyden palve-
lun metsänhoitoa tarjoavan 
Otson toimiston kahvipöy-
dässä keskustelut jatkuivat 
saman suuntaisina. Lunta 
on tullut liian paljon ja liian 
nopeasti. Kun vielä kesän 
aikana saatiin vettä enem-

män kuin toivottiin, ovat 
kosteikot kinosten alla silk-
kaa velliä.

Ylitorniolla ihan omana 
keskustelunaiheena oli kui-
tenkin mahdollisesti perus-
tettava yhteismetsä, joka 
herätti kovasti uteliaisuutta 
kahvikupin ääreen kokoon-
tuneissa metsänomistajissa.

Lumitilanne huolestutti 
sekä metsänomistajia että 
Otson asiakasvastaavia 
Antero Leukumaata, Kai 
Kaarretta ja Jari Ylihannua.

– Koivuja ja mäntyjä-
kin on jo luokona. Elleivät 
lumet lähde puista, rupeaa 
metsissä tulemaan tuhoja.

Minna Siilasvuo

Metsissä riittää nyt sekä 
lunta että puita.

Yhteismetsäinfo keräsi Ylitornion kunnantalon auditorioon satakunta henkeä. Eturivissä 
projektineuvoja Taito Kemppe ja metsätalousinsinööri Mikko Honkanen.


