
Sallan yhteismetsä                Nro 1  2015

OSAKASTIEDOTE

SISÄLTÖ
Puheenjohtajan tervehdys s. 2

Sallan yhteimetsä 
vahva sallalainen yhteisö s. 3

Koululaisten metsäpäivä s. 3

Metsän liittäminen yhteis-
metsään osuuksia vastaan s. 4

Sallan yhteismetsä mukaan 
FSC-metsäsertifiointiin  s. 5
Sallan yhteimetsä 
myy ja vuokraa tontteja  s. 6
Vuokrakämpät s. 7
Toimihenkilöiden esittely s. 8



Puheenjohtajan 
tervehdys

2www.sallanyhteismetsa.fi     

Timo Jumisko
hoitokunnan puheenjohtaja

Kurjan kesän jälkeen saamme nyt nauttia mitä parhaista 
syyssäistä. Vaikka lämpötila yöllä onkin reilusti pakka-
sen puolella, jaksaa aurinko vielä päivällä lämmittää ihan 
mukavasti. Toivottavasti sää jatkuu vielä pitempään täl-
laisena, jotta rajujen sateiden aiheuttamat tulvat ehtivät 
laskea ennen talven tuloa.

Kesän ja syksyn runsailla sateilla oli jonkin verran 
vaikutusta myös yhteismetsän toimintaan. Joitakin har-
vennushakkuita jouduttiin siirtämään märkyyden vuoksi 
tulevaan. Myös viime kesälle suunnitellut uudistusalojen 
kulotukset jäivät odottamaan kuivempia aikoja.

Vaikka puumarkkinatilanne on erityisen vaikea, 
olemme voineet toteuttaa suunnitellut hakkuut kohtuul-
lisen hyvin. Lapissa kuitupuun tarjonta ylittää kysynnän. 
Sahapuun tarjonnan ja kysynnän tasapaino parani kun 
Kemijärvellä aloitti uusi sahalaitos toimintansa tänä 
vuonna. Yhteismetsän osalta tilanne on kohtuullisen 
hyvä. Puut on saatu myytyä ja tulevaisuudessa siirtymäl-
lä FSC-sertifikaattiin Sallan yhteismetsä helpottaa tilan-
netta luovutuksen ja myös hinnan suhteen. 

Uusi hakkuusuunnite vahvistettiin keväällä. Suun-
nitteen mukaan hakataan puuta sama määrä, kuin on 
vuotuinen kasvu. Tavoite on kova ja sen toteuttaminen 
ei tässä puumarkkinatilanteessa ole välttämättä aina 
helppo. Tulevaisuuden puunsaannin yhtenä edellytyk-
senä on voimakas taimikoiden ja nuorten metsien hoito. 
Tähän onkin satsattu vahvasti jo usean vuoden ajan. Li-
säksi on tehty runsaasti ensiharvennusten ennakkorai-
vauksia, jotta harvennusjälki tulisi parempi. Nämä työt 
maksavat, mutta uskon, että ne tuovat tulevaisuudessa 
kustannukset takaisin puuston kasvun ja laadun para-
nemisena.

Järkevän metsänhoidon lisäksi satsaamme tulevai-

suuteen voimakkaasti lisämaiden hankinnalla. Alueel-
lamme on ollut jatkuvasti tarjolla runsaasti metsätiloja. 
Lähes poikkeuksetta yhteismetsälle tulleita tiloja on 
tarjottu suoraan yhteismetsälle, joten puutetta tarjolla 
olevista metsäalueista ei ole ollut. Tiloja on hankittu os-
tamalla ja vaihtamalla yhteismetsän osuuksiin. Pääpai-
no hankinnoissa on tällä hetkellä vaihdoissa. Muutama 
vuosi sitten lähetimme kyselyn sallalaisille metsänomis-
tajille halukkuudesta vaihtaa tilansa tai metsäalueensa 
yhteismetsäosuuksiin. Resurssipulasta johtuen emme 
ole aiemmin saaneet asiaa vietyä täysipainoisesti 
eteenpäin. Nyt tilanne on parempi, kun saimme kesän 
ja alkusyksyn aikana riveihimme kaksi kokenutta met-
säammattilaista. Heinäkuussa työnsä aloitti Antti Lumi-
järvi. Antti siirtyi palvelukseemme Metsäpalvelu Otsos-
ta. Syyskuussa aloitti Vesa Tennilä.  Vesalla on yhtenä 
tehtävänään vaihto osuuksiin. Työ on alkanut hyvin ja 
vaihtoja on tehty ja lisää on tulossa. Kiinnostus vaihtoon 
on selvästi lisääntynyt metsänomistajilla.

Oman toimintamme osalta elämme vuoden melkein-
pä vilkkainta aikaa. Hakkuut ja niiden suunnittelu, tila-
vaihdot, metsästys, kämppien vuokraus, tienrakennus, 
kalastus ym. työllistävät niin toimiston väen kuin hallin-
nonkin tiiviisti. 

Vaikka kiire painaakin, olemme nyt julkaisemassa 
tätä osakastiedote, jossa kerromme ajankohtaisia yh-
teismetsää koskevia asioita. Tämä on yksi osa uutta 
strategiaa, jossa nostettiin vahvasti esille yhteismetsän 
tiedottaminen.

Kiinnostavia lukuhetkiä ja 
hyvää loppusyksyä

Muista palauttaa saalistiedustelut

 - metsästys

 - kalastus

Kaikki ilmoitukset Marjaanalle.  

marjaana.korpela@sallanyhteismetsa.fi, 

+358 40 676 5600 

Kuusamontie 25 98900 Salla

Muista ilmoittaa muutokset osakasrekisteriin
 - omistusmuutokset
 - osoitteet
 - pankkitilit
 - puhelinnumero
 - sähköposti
Keräämme osakkaiden sähköpostiosoitteita, 
jotta voisimme viestittää teille.
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Tapio Sinkkilä
toiminnanjohtaja

Sallan yhteismetsä on toiminut 
lähes 80 vuotta. Ensimmäisiin 
kolmeen vuosikymmeneen liittyi-
vät sota, aluemenetykset, jälleen-
rakennus, kiistat vastikemaista 
ja paljon epävarmuutta. 1960-lu-
vulla aloitettu suunnitelmallinen 
metsien viljely ja – hoitotyöt ovat luoneet meille mah-
dollisuuden korjata nyt metsien tuoton satoa. Vuosittain 
hakattava puumäärä on kasvanut 2000-luvulla ensin 
75 000 m3:in ja uusimpien laskelmien jälkeen 115 000 
m3:in.

Olemme määrätietoisesti tehneet työtä omistajien 
metsävarallisuuden kasvattamisessa. Jatkamme samaa 
työtä kehittämällä toiminnan laatua ja hallinnon osaa-
mista. Olemme vahva sallalainen yhteisö ja paikallinen 
toimija. Työllistämme urakoitsijat mukaan lukien keski-
määrin yli 20 henkilöä. Valtakunnallisesti haluamme olla 

yhteismetsäalan edelläkävijä. Siitä meille myönnettiin 
kunniakirja osoituksena esimerkillisestä toiminnasta.

Pinta-alamme on nyt noin 64 000 hehtaaria. 1970-lu-
vulla aloitetun lisämaan hankinnan ansiosta pinta-alam-
me on lisääntynyt yli 14 000 hehtaarilla. Aloitimme pari 
vuotta sitten kampanjan tilojen tai palstojen liittämisestä 
yhteismetsään yhteismetsäosuuksia vastaan. Metsän-
omistajat ovat vastaanottaneet mielenkiinnolla mah-
dollisuuden ”helposta” metsänomistamisesta. Osakas- 
omistajille maksamme osinkoa tai kuten me nimitämme, 
ylijäämää, vuosittain. Ylijäämä on saajalle verovapaata 
tuloa. 

Metsänhoidon ammattilaisena osaamisemme perus-
tuu kokemukseen ja viimeaikaiseen tietoon. Puulaji- ja 
viljelymenetelmien monipuolisella valinnalla minimoim-
me metsien kasvattamisen riskit. Hoidamme taimikot sil-
loin kun kustannukset ovat edulliset ja metsikön tuleva 
kehitys on turvattu. Puukauppojen turvaamiseksi olem-
me liittymässä tämän vuoden aikana metsien FSC-ser-
tifiointiin. 

Sallan yhteismetsällä on selvä päämäärä sekä kyky 
ja ketteryys kulkea muutoksien mukana.

Sallan yhteismetsä – 
vahva sallalainen yhteisö

Yhteismetsä, Metsäkonepalvelu Hautajärvi ja Posse jär-
jestivät 25.9.2015 Sallan kirkonkylän koululle metsäpäi-
vän Marjavaaran tienvarressa. Päiville osallistui 97 ala-
koululaista. 

Oppilaille järjestettiin mahdollisuus tutustua aivan 
uuteen Ponssen monitoimikoneeseen. Oppilaat nousi-
vat innokkaina tutustuakseen koneeseen, miten nykyai-
kainen kone harventaa metsää. Op-
pilaille oli järjestetty kilpailuna 
puun pituuden arviointi ja 
lopuksi paistettiin mak-
karat. 

Oppilaat ja opet-
tajat olivat erittäin 
tyytyväisiä tapah-
tumasta.

Koululaisten metsäpäivä
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Metsänomistajalla on ollut mahdollisuus liittää metsänsä 
yhteismetsään osuuksia vastaan jo kymmenen vuoden 
ajan. Ensimmäinen tila yhdistettiin Sallan yhteismetsään 
vuonna 2005. Tähän mennessä 37 tilaa on liittänyt Sal-
lan yhteismetsään 2 300 hehtaaria. Tällä hetkellä on vi-
reillä useita vaihtoja ja metsänomistajien kiinnostus on 
lisääntynyt.  Liittyminen on mahdollista kaikille, vaikka ei 
ole aikaisempia yhteismetsä osuuksia. Pienin osuusluku 
(0,0200) kuitenkin rajoittaa, että luovutuksessa tulee olla 
20- 25 ha metsämaata. Yhteismetsän osakkaat voivat 
liittää pienemmänkin alueen.

Mitä etuja metsänsä 
liittämisestä on

Yhteiskunta tukee yhteismetsään liittymistä siten, että 
maanmittaustoimitus on maksuton. Vaihdossa luovu-
tusvoittoveroa ja varainsiirtoveroa ei peritä, koska mi-
tään rahallista korvausta vaihdossa ei makseta. Lisäksi 
maanmittaustoimituksesta ei tule kustannuksia. Metsän 
tuotto on tärkeä kun metsätaloutta harjoitetaan, yhteis-
metsä jakaa joka vuosi osakkaille tasaista tuloa. Tulosta 
ei tarvitse veroja. 

Metsienhoito siirtyy ammattilaisien hoitoon. Yhteis-
metsä hoitaa metsät hyvään ja tuottavaan kuntoon.

Perinnönjaossa osuuksien käsittely on helppoa ja 
perilliset huomioidaan tasapuolisesti. Osuuksista voi-
daan muodosta useita kiinteistöjä, kuitenkin minimi 
osuuden puitteissa.

Metsän liittäminen yhteis-
metsään osuuksia vastaan

Yhteismetsän osakkaana saat mm. metsästää ja 
kalastaa yhteismetsänalueella (maksamalla luvat), alen-
nusta kämppien, tonttien ja myynti- ja vuokrahintoihin ja 
osallistua päätöksentekoon osakaskokouksissa. 

Miten metsän liittäminen 
yhteismetsään tapahtuu

Liittäminen lähtee liikkeelle ajantasaisesta tila-arviosta. 
Arvion voi teettää mm. metsänhoitoyhdistyksellä, met-
säpalvelut Otsolla tai joltain muulta alantoimijalla. Yh-
teismetsällä on myös valmius tehdä tila-arvio, muiden 
tekemät arviot tarkastetaan maastokäynnillä. 

Metsänarvon määrityksen jälkeen yhteismetsän hoi-
tokunta tekee päätöksen ja tarjouksen kuinka paljon 
osuuksia luovutettavaa tilaa vasten tulee osuuksia. Tar-
jous lasketaan 3 %: n tuoton mukaan luovutetulle tilalle. 
Metsänomistajan hyväksymisen jälkeen tilan luovuttaja 
ja yhteismetsä laativat sopimuksen alueen liittämisestä 
yhteismetsään ja maanmittauslaitos suorittaa kiinteis-
tö-toimituksen. Yhteismetsän osakkaaksi lähtevän pitää 
tiedostaa, että metsä on jatkossa osa yhteistä aluetta ja 
sitä koskevat päätökset tehdään yhteismetsässä.

Lisätietoja 
Tapio Sinkkilä  0400 296 386
Vesa Tennilä  040 181 6108
etunimi.sukunimi@sallanyhteismetsa.fi
www.sallanyhteismetsa.fi
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Sertifikaatti on yhä tärkeämpi monille loppukäyttäjille, 
tukkumyyjille, kustantajille ja brändinomistajille. Kulutta-
jat ovat laatu- ja ympäristötietoisia, mikä heijastuu tuot-
teiden tuotantoketjuun ja aina raaka-aineen hankintaan 
asti. Tänä päivänä ilman sertifikaattia ei yleensä päästä 
tekemään edes tarjouksia. 

Sallan yhteismetsä on liittymässä FSC-metsäser-
tifiointiin ensimmäisten metsänomistajien joukossa 
Suomessa. FSC-sertifiointi tulee jo olemassa olevan 
PEFC-sertifioinnin rinnalle ja sillä varmistetaan että puu-
tavarallamme on hyvä menekki ja hinta myös tulevaisuu-
dessa. 

Miksi tarvitsemme kaksi sertifikaattia? 

FSC-sertifioinnilla on nykyään selvästi enemmän kysyn-
tää. FSC-sertifikaattia vaaditaan erityisesti Iso-Britanni-
assa sekä Aasian suunnalla, jossa on tällä hetkellä myös 
merkittävin markkinoiden kasvu. PEFC ja FSC eivät tun-
nusta toistensa järjestelmiä. Jos asiakkaamme vaatii esi-
merkiksi FSC-sertifioitua puuta, emme voi tarjota heille 
PEFC-sertifioitua puuta vastaavana. 

Miten FSC-sertifiointi näkyy käytännössä?

PEFC- ja FSC-sertifioinnin ehdot ovat hyvin pitkälle 
samanlaiset. FSC-sertifiointi tuo toimintaamme joita-
kin uusia vaatimuksia ja tiukennuksia olemassa oleviin 

Sallan yhteismetsä mukaan 
FSC-metsäsertifiointiin

PEFC:n vaatimuksiin. Uusista vaateista merkittävimpiä 
on jättää 5 % metsämaasta käytön ulkopuolelle. Käy-
tännössä tämä vaatimus ei rajoita hakkuitamme, koska 
voimme osoittaa suojeltaviksi maiksi muutoinkin suojel-
tuja metsä- ja luonnonsuojelulain mukaisia elinympäris-
töjä, soiden- ja vesistöjen suojavyöhykkeitä sekä kivisiä 
tai vaikeasti saavutettavia alueita.  

FSC-sertifioinnissa 5 % metsämaasta on käsiteltävä 
erityishakkuukohteina. Näillä alueilla vaaditaan suurem-
paa lahopuumäärää ja kohteilla on oltava aina myös jä-
reitä puita pienemmän puuston seassa. Erityishakkuu-
kohteet säilytetään peitteisinä eli avohakkuuta ei tehdä. 
FSC:ssä vaaditaan myös kulotuksen käyttämistä met-
sänuudistamisessa kolmella prosentilla uudistusalasta. 
Tässäkin asiassa olemme jo konkareita, sillä kulotusta 
on harjoitettu yhteismetsän mailla jo vuosikymmeniä.

FSC-sertifiointi tulee näkymään myös normaaleil-
la avohakkuualoilla suurempana elävien säästöpuiden 
määränä. Käytännössä kaikki kuollut puusto jätetään 
jatkossa pystyyn. 

Olemme toimineet kesästä saakka FSC-sertifioinnin 
standardien edellyttämillä kriteereillä. Syyskuussa ulkoi-
nen auditoija arvioi toimintaamme FSC-sertifiointiin liitty-
mistä varten. Saimme auditoinnista paljon oppia ja au-
ditoija oli toimintaamme tyytyväinen. Nyt odotamme että 
Sallan yhteismetsä liitetään virallisesti sertifikaatin jäse-
neksi ja pääsemme tarjoamaan markkinoille FSC-serti-
fioitua puutavaraa. 
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Yhä useampi kaipaa irtiottoa arjesta rentouttavaan 
ympäristöön luonnon keskelle. Luonnonläheiset har-
rastukset kuten kalastus, metsästys, marjastus ja muu 
luonnossa liikkuminen ovat suosittuja virkistysmuotoja. 
Sallan yhteismetsä tarjoaa tontteja vapaa-ajan asumi-
seen. Useimmat tontit ovat veden läheisyydessä. Tontte-
ja on kaavoitettu eripuolille Sallaa ja niitä on mahdollista 
ostaa tai vuokrata kaava-alueesta riippuen. 

Tontin ostajalla/vuokraajalla on mahdollisuus ostaa 
pienriistanmetsästykseen kausilupa Sallan yhteismet-
sän alueelle. Sallan yhteismetsän osakkaille annetaan 
10 prosentin alennus tonttien myynti- ja vuokrahinnoista.

 
Siskeli-Joutsenlampi kaava-alue 
Sallan Hirvasvaaralla

Etelä-Sallassa kauniiden Joutsenlammen ja Iso-Siskelin 
rannoilta löytyy myynti- ja vuokratontteja vapaa-ajan ra-
kentamiseen. Ympäröivä alue on miellyttävää mäntykan-
gasta. Kaava-alue on sijainniltaan erinomainen; Rukan, 
Sallan ja Suomun tunturikohteisiin matkustaa autolla 
alle tunnissa jos vauhdikkaammat aktiviteetit kiinnosta-
vat. Tontteja on vapaana vielä useita, joten valinnanva-
raa löytyy.  

Naruskajoen tontit

Pohjois-Sallassa, Tuntsantien tuntumassa on Naruska-
joen ranta-asemakaava-alue. Kaava-alueelta vuokrataan 
ja myydään tontteja. Alue on erittäin suosittu; muuta-
mia tontteja on vielä vapaana. Kalastus- metsästys- ja 

vaellusmahdollisuudet ovat 
erinomaiset Naruskan 

erämaamaisemis-

Sallan yhteismetsä 
myy ja  vuokraa tontteja

sa. Tonttien maasto on vaihtelevaa, osa tonteista on 
maisematontteja. 

Saukkojärven kaava-alue

Saukkojärven kaava-alue sijaitsee yhteismetsän Narus-
kan palstalla. Saukkojärven pinta-ala on 150 hehtaaria ja 
järvessä on runsas siikakanta. Kaava-alueen tontit sijait-
sevat kuivilla kangasmailla vaaramaisemien ympäröimä-
nä. Tontteja ainoastaan vuokrataan. 
Tenniöjoen rakennuspaikat 
Pohjois-Sallassa

Tenniöjoen kaava-alueella on seitsemän rakennuspaik-
kaa. Rakennuspaikat sijaitsevat Tenniöjoen läheisyydes-
sä Venäjän rajan tuntumassa. Maastot ovat komeita kor-
keita kangasmaita. Osa tonteista sijaitsee koskialueella. 

Muut tontit ja määräalat

Pyhäjärvellä, Sallan kirkonkylän ja Sallatunturin välillä on 
myytävänä kolme rantatonttia. Tontit sijaitsevat Pyhäjär-
ven koillispäässä rauhaisissa järvimaisemissa. Tonteille 
on tehty tie. Palvelut ja harrastusmahdollisuudet löytyvät 
läheltä.

Eripuolilla Sallaa on myytäviä määräaloja. Osassa 
määräaloista voi olla rakennuksia.

Tiedustelut puh. 040-676 56 00 tai marjaana.korpela@
sallanyhteismetsa.fi. 

Tonttiesittely on mahdollista järjestää sovittuna ajan-
kohtana.

Lisätietoa Sallan yhteismetsän kaava-alueista löytyy 
myös kotisivuilta www.sallanyhteismetsa.fi
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Onko suunnitelmissa ruskaretki, 
rento viikonloppu tai esimerkiksi 
hiihtoreissu? Sallan yhteismetsä 
vuokraa kämppiä osakkaille ja muil-
le asiakkaille. Arctic Aihkia lukuun 
ottamatta kämpiltä ei kaikkia ylelli-
syyksiä löydy, mutta tämä tuokin niil-
le ainutlaatuisen luonteen ja tunnel-
man. Kämpillä pääsee nauttimaan 
omasta rauhasta, luontoelämyksistä 
ja upeista maisemista. Kaikki käm-
pät sijaitsevat lähellä vesistöjä ja hy-
viä metsästysmaita. 

Vuokrakämpät

Arctic Aihki/ Kenttälampi 

Tunnelmallinen pyöröhirsinen Arctic 
Aihki sijaitsee erämaajärven rannal-
la Naruskan palstalla. Ympäröivä 
maasto on vanhaa luonnintilaista 
metsää. Arctic Aihkiin yöpyjiä mah-
tuu noin 30 henkilöä. Pihapiirissä 
on kota 50 ruokailijalle. Tilavan ko-
konsa vuoksi kämpällä järjestetään 
usein erilaisia juhlia. Arctic Aihki 
tarjoaa myös valmiita palvelupaket-
teja asiakkaan toiveiden mukaisesti, 
sisältäen esimerkiksi ruokailut ja jär-
jestettyä ohjelmaa. 

Kalastajan torppa

Pyöreän lammen rannalla Naruskan 
palstalla sijaitsee 1990-luvulla ra-
kennettu Kalastaja torpan kämppä.  
Kämppä on ihanteellisten metsäs-
tys- kalastus- ja retkeilymaastojen 
vuoksi vuokraajien suosikki.  Käm-
pälle mahtuu 5-6 henkilöä. 

Kiepin kämppä

Kiepin kämppä sijaitsee Naruska-
joen rannalla Suoltijoen tien varres-
sa. Virveliä pääsee heittämään heti 
kämpän pihasta. Talvella kämppä 
on pilkkijöiden suosiossa. Kiepin 
kämppä on rakennettu 1960-luvul-
la leimauskämpäksi ja remontoitu 
vuonna 2014. Uusi sauna raken-
nettiin pihapiiriin samana vuonna. 
Kämpällä on yöpymismahdollisuus 
neljälle henkilölle. 

Lautakotaojan partiomaja

Partiomaja sijaitsee Naruskan pals-
talla Siuloivanselässä aivan rajavyö-
hykkeen tuntumassa. Metsästys-

maat aukeavat kämpän ympärille ja 
kalastamaan pääsee lähellä virtaa-
vaan Lautakotaojaan.  Kämppä on 
kahdelle henkilölle. 

Suomujärven kämppä

Portin palstalla Suomujärven rannal-
la sijaitseva kämppä on rakennettu 
vuonna 2008. Kämpässä on tupa 
ja kaksi makuuhuonetta. Pihapiiris-
tä löytyy tilava sauna. Ympäröivät 
maastot luovat runsaasti mahdol-
lisuuksia erilaisille harrastuksille. 
Kämpältä löytyy vene vuokralaisten 
käyttöön, esimerkiksi verkkoka-
lastusta suunnittelevalle. Kämpän 
lähellä virtaa Raakku- ja Porttijoki. 
Suomujärven kämppä on vuokratta-
vana osoitteessa www.lomarengas.
fi. Osakkaiden varaukset toimistolta. 

 
Kämppien varaukset ja tiedustelut 
toimistolta puhelin +358406765600 
tai marjaana.korpela@sallanyhteis-
metsa.fi. Lisätietoa kämpistä osoit-
teesta www.sallanyhteismetsa.fi

Osakkaat saavat alennuksen 
vuokrahinnoista!

Kuusamontie 25, 98900 SALLA
+358 40 676 5600

www.sallanyhteismetsa.fi

Yhteismetsässä tapahtuu

OSAKASKOKOUS
Yhteismetsän 

osakaskokous pidetään 
tiistaina 8.12.2015 
alkaen klo 11.00 

Sallan seurakuntasalissa. 

lmoittautuminen kokoukseen 
klo 10-11. 

Ruokatarjoilu! 

OSAKASILLAT
Yhteismetsä järjestää osakasiltoja, joihin 
voivat osallistua myös ei osakkaat
10.11.2015 Hautajärvi, Seutula 
11.11.2015 Kotala, koulu
12.11.2015 Kursu, seurakuntakeskus
16.11.2015 Salla, kunnanvirasto

Tilaisuudet alkavat klo 18.00, kesto 2 h.
Aiheena  oman metsän liittäminen yh-
teismetsään osuuksia vastaan.

Kahvitarjoilu!  
Tervetuloa! 



Kuusamontie 25, 98900 SALLA
+358 40 676 5600

www.sallanyhteismetsa.fi
Toimisto on avoinna 

arkipäivisin klo 9–11 ja 12–15

ANTTI LUMIJÄRVI
korjuuesimies
Antti on Vihannista kotoisin 
oleva metsätalousinsinööri. 
Hän aloitti työt yhteismetsän 
korjuuesimiehenä heinäkuus-
sa 2015. Aikaisemmin Antti on 
työskennellyt Otso Metsäpal-
veluissa metsäpalveluesimie-
henä. 
Antin vastuualueita ovat:
• puunkorjuu ja kaukokuljetus
• metsäsuunnittelu
• lupakirjamyynti
• metsänhoitotyöt 
+358 400 246 553
antti.lumijarvi@
sallanyhteismetsa.fi

TAPIO SINKKILÄ
toiminnanjohtaja
Tapiolla on takanaan 29-vuo-
den ura Sallan yhteismetsän 
toiminnanjohtajana. Tapion ta-
voitteena on jatkuva yhteismet-
sän toiminnan kehittäminen.
Tapion vastuualueita ovat:
• hallinto
• johtaminen
• puukaupat
• tilakaupat
+358 400 296 386
tapio.sinkkila@
sallanyhteismetsa.fi

MARJAANA KORPeLA
toimistonhoitaja
Marjaana on työskennellyt yh-
teismetsässä vuodesta 2012 
alkaen ja hän on koulutuksel- 
taan tradenomi. Marjaana vas-
taa toimistossa osakkaiden ja 
muiden asiakkaiden palvelus-
ta arkipäivisin toimiston au-
kioloaikoina. Marjaanan vas-
tuualueita ovat:
• osakastiedot
• tonttien myynti ja vuokraus
• kämppien vuokraus
• metsästys- ja kalastus-
 lupien myynti
• laskutus ja kirjanpito
+358 40 676 5600
marjaana.korpela@
sallanyhteismetsa.fi

PeRTTI KANTOLA
metsäsuunnittelija
Pertti on työskennellyt yh-
teismetsässä erilaisissa 
tehtävissä yli 30 vuotta. 
Pertti jää eläkkeelle ke-
väällä 2016.
Pertin vastuualueita ovat:
• metsäsuunnittelu
• metsänuudistus
• metsänhoitotyöt
+358 400 193 814
pertti.kantola@
sallanyhteismetsa.fi 

VeSA TeNNILÄ
projektityöt
Vesa siirtyi elokuussa 
2015 Sallan Metsänhoi-
toyhdistyksen toiminnan- 
johtajan tehtävästä työs-
kentelemään Sallan yh- 
teismetsään. Koulutuk-
seltaan hän on metsäta-
lousinsinööri. 
Vesan vastuualueita ovat:
• tila-arviot
• vaihdot osuuksiin
• metsänhoitotyöt
• kalastus
+358 40 181 6108
vesa.tennila@
sallanyhteismetsa.fi

Hallinnon esittely
Sallan yhteismetsän ylin päätäntävalta on kaksi kertaa vuodessa kokoontuvalla osakaskunnan kokouksella. 
Toimeenpanovalta on hoitokunnalla, johon kuuluu kuusi jäsentä. 

Hoitokunnan johto
Puheenjohtaja  Jumisko Timo +358 40 179 4017 timo.jumisko@luukku.com
(vuodesta 2014 alkaen)
Varapuheenjohtaja  Pohtila Jari +358 40 566 4581 jari.pohtila@pp.inet.fi
(vuodesta 2014 alkaen)
Hoitokunnan varsinaiset jäsenet
 Karkkola Heikki +358 40 170 8727 heikki.karkkola@gmail.com
 Törmänen Arto +358 400 200 308 arto.tormanen@pp.inet.fi
 Viitala Reima +358 400 394 026 reimak.viitala@gmail.com
 Väisänen Jouni +358 40 539 5236 jouni.vaisane@gmail.com

Toimi-
henkilöiden 

esittely


