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Olen  - Jokin muu, mikä (Kaikki vastaajat) 

Jos olet työelämässä, mikä on työnantajasi:         
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Haluatko, että alueyhdistys järjestää matkoja /retkiä?                                  

 

Ehdotuksia matkakohteiksi: (Kaikki vastaajat) 

• keskieurooppa 

• Ahvenanmaa, Lappi ja Gotlanti. 

• Pohjois-Norja 

• Entisenlaisia, joskus voisi olla länteenpäin matka 

• Tehdasvierailut 

• Suomalaisiin arboreettumeihin esim mustila 

• Kuopion viinijuhlat kesä-heinäkuun vaihteessa Kuopiossa voisi olla hyvä paikka 

vaihtaa ajatuksia ja olla yhdessä. Tuvat vip-alueella ovat hyvä vaihtoehto :). SMK 

toimipaikkaosaston kanssa oltiin viinijuhlilla toissa vuonna ja kivaa oli :) 

• Messut ja näyttelyt kotimaassa ja naapurimaissa, Teemamatkoja kotimaassa ja 

naapurimaihin. 

• Risteily Kallavedellä elo-syyskuun vihteessa tai 15.9 ruskamatka Saariselälle. 

• Äänekosken biotehdas 

• Kotimaan kohteet 

• Muutaman tunnin lentomatkan päässä eli Euroopan maat! 

• Elämäntilanteessani ei ole mahdollista nyt osallistua matkoille. Sellainen toiminta 

kuitenkin kuuluu mielestäni alueyhdistyksen toimintaan. 
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Milloin mieluiten osallistuisit retkeen /matkaan? Voit valita useamman 

vaihtoehdon 

 

Kiinnostaako Sinua yhteinen retki johonkin näistä tapahtumista?  

 

Kiinnostaako Sinua yhteinen retki johonkin näistä tapahtumista?  - Jokin muu, 

mikä (Kaikki vastaajat) 

• Lusto 

• Kaikkein mielenkiintoisin kohde on  Punkaharjulla oleva LUSTO 
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Mitä oheisohjelmaa toivoisit vuosikokoukseen?  

 

Mitä oheisohjelmaa toivoisit vuosikokoukseen?  - Jotakin muuta, mikä (Kaikki 

vastaajat) 

• yritysvierailu, retkeily 

• Ponssen yritysvierailu oli hyvä idea. Toivottavasti se onnistuu koronakriisin jälkeen. 

• En käy kokouksissa. 

• Tutustumiskäyntejä 

Ruusuja ja risuja – kerro mielipiteesi alueyhdistyksen toiminnasta. (Kaikki 

vastaajat) 

• Metänmulkasu on hauskaa. 

• Olen tyytyväinen toimintaan 

• Aikapa hiljaista näkkyy olevan 

• Hyvin on jaksanut yrittää, kun vielä jäsenetkin aktivoituisivat 

• Hiljaisenlaista 

• Suuri osa jäsenistä on passiivisia. 

• Aktiivisuutta lisää meiltä jäseniltä. 

• Hallituksen jäsenet ja muut järjestelijät ovat hoitaneet hienosti asioita, joten kiitokset 

siitä! Nykyajan työ- ja siviilikiireissä on kuitenkin tärkeää että yhdistystoimintaa on 

olemassa. Toivottavasti tuo Yläsavon peruutettu retki toteutuisi vielä jossakin 
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vaiheessa. Ponsse -vierailu olisi mielenkiintoinen kun ei ole tullut koskaan siellä 

käytyä. 

• risuja : Uittola !!!! 

• En osaa oikein antaa palautetta alueyhdistyksen toiminnasta, sillä sen toiminta on 

minulle melko vierasta. En ole aktiivi alueyhdistyksen toiminnassa ja en ole 

tarkoituksella hakeutunutkaan hektisen elämäntilanteen vuoksi. 

• Hyvä että toimintaa jaksetaan ylläpitää. 

• Johtokunnan jäsenten aktiivisuus jäsenistöön on lähes olematon. Puhelimeen ja 

tekstiviesteihin ei vastata eikä 

mielipiteitä kysytä. Toiminta ei edistä jäsenistön hyvinvointia, yhteenkuuluvuutta eikä 

metsämieshenkeä. 

• En ole seurannut 

• Pitäisi keskittyä olennaiseen. Vanhojen rantavarastojen kunnostus ei kuulu niihin. 

nykyään talkootöihin ei saada porukkaa, eikä oikein ketään kiinnosta. ( Leppävirta, 

Uittola) Ei olla enää  70-luvulla. 

Kuinka voisimme kehittää toimintaamme paremmin jäseniä palvelevaksi? 

Toiveita ja ideoita! (Kaikki vastaajat) 

• Pilkkipäivä koko perheelle Kuopion seudulla kevättalvella 2021. Siihen 

jääaktiviteetteja - napakelkka, luistelua, makkaratulet, tietovisa (esim. kalojen 

tunnistus) ym. 

• Voispa joskus vaikka soittaa meille yksin pikkufirmoissa oleville, ja kääväkkiin. 

• Metänmulukasukilipaelua voisi kehittää "koko perheen tapahtumaksi" ja järjestää 

viikonloppuna. 

• Lakkauttamalla yhdistyksen toiminta, jolloin jäsenet voivat toimia omien lähtökohtien 

ja toiveiden mukaan 

parhaaksi katsomallaan tavalla. 

• UITTOLAN  rantavaraston myyntiin totean, että se on myytävä Leppävirtalaiselle 

matkailun ammattilaiselle , joka on halukas sen ostamaan. Meto saa siitä jo 

mahtavan voiton 1 ( yhden) euron ostohinnalleen. 

METOn talkoisiin en UITTOLASSA  osallistu. Me leppävirtalaiset eläkeläiset olemme 

tehneet siinä perustuksen,laiturin,katon ja paljon muuta. OVIEN kunnostamiseen 

puh.johtaja toi oman pojan palkkalaisena 

töihin. Meillä olisi kyllä taito riittänyt niidenkin oikomiseen. EIPÄ OLE ainuttakaan 

Metolaista näkynyt täällä muutenkaan talkoolaiseksi. Ainakin minun talkooni on tehty 

• Jäsenistä pääosa olettaakseni ja toivottavasti on vielä työelämässä mukana olevia. 

Matkojen ohjelma pitäisi suunnitella mahdollisten osallistujien mukaiseksi. 

Käsittääkseni ja aikaisempien kokemusten mukaisesti, esim. matkakustannusten 

verovähennyskelpoisuus on jo osallistumista edistävä. Toki osallistumiseen vaikuttaa 



ohjelman sisällön lisäksi kustannukset. Ohjelma tulisi olla sellainen, että verottaja 

hyväksyy ainakin osan kustannuksista verotukseen niin työelämässä oleville kuin 

metsää omistavien eläkeläistenkin osalta. Ei ohjelman tarvitse kuitenkaan olla 

pelkästään ”työasiaa”. 

Voisipa työnantajakin joissain tapauksissa osallistua osaan kustannuksista työajan 

lisäksi. 

Samoin voisi olla koulutustilaisuuksissakin. Koulutuksen sisällöstä kannattaa jutella 

työnantajienkin kanssa. Näin työnantajat ”sitoutuvat” ohjelmaan ja luennoitsijoiksi 

sekä ”määräävät” osallistumaan. Toisaalta, yhtiöillä on omat koulutustilaisuutensa ja 

suositukset, eri yhtiöiden henkilöstön yhteiset koulutustilaisuudet ovat vaiketa 

järjestää. Aiheiden tulisi olla ”neutraaleja”, yleistä kiinnostusta herättäviä. Tällaisia 

voisi olla mm. metsätuhot, ilmastonmuutoksen vaikutukset, jne. 

Alueyhdistys omistaa Leppävirralla Kalmalahden rannassa olevan 

uittorakennuksen – Uittolan. Se näkyy kahvila -Unnukan pihaan kirkonkylän 

puoleisella rannalla (punainen varastorakennus osittain veden päällä). Uittolaa 

on kunnostettu talkootöinä. Ensi kesälle on suunnitteilla ulkomaalaus. Tällä 

hetkellä Pursiseura ja kanoottiharrastajat säilyttävät kalustoaan Uittolassa ja 

maksavat siitä vuokraa. Kerro mielipiteesi Uittolan tulevaisuudesta. Voit valita 

useampia vaihtoehtoja: 
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Alueyhdistys omistaa Leppävirralla Kalmalahden rannassa olevan 

uittorakennuksen – Uittolan. Se näkyy kahvila -Unnukan pihaan kirkonkylän 

puoleisella rannalla (punainen varastorakennus osittain veden päällä). Uittolaa 

on kunnostettu talkootöinä. Ensi kesälle on suunnitteilla ulkomaalaus. Tällä 

hetkellä Pursiseura ja kanoottiharrastajat säilyttävät kalustoaan Uittolassa ja 

maksavat siitä vuokraa. Kerro mielipiteesi Uittolan tulevaisuudesta. Voit valita 

useampia vaihtoehtoja: - kehitysideoita, mitä (Kaikki vastaajat) 

• Vuokratkaa 4Hlle kahvilaksi. 

• myyntimatkailuyrittäjälle (jos semmossii on paikkakunnalla), osannee parhaiten 

kohteen hyödyntämisen ja samalla käytössähän se säilyykin EIKÄ RAPISTU. 

• Uittolan kehittäminen kanoottien yms säilytystilaksi. Vuokrataan tilantarvitsijoille. 

Myynti jos "hinnoista sovitaan" 

• Uittola kaupaksi ja äkkiä !!! 

• Uittolan esittelystä oli jätetty mainitsematta seuraavat oleelliset asiat: 1. Yhdistys 

maksoi kunnalle 1 euron ja sai 15000 euroa kunnostusrahaa. 2. Kunnostustyö tehtiin 

Leppävirtalaisten eläkeläisten toimesta. Työhön ei osallistunut yhtään työssä käyvää 

henkilöä eikä myöskään yhtään johtokunnan jäsentä. 3. Talkootyö lopetettiin siinä 

vaiheessa kun paikallinenmatkailuyritys Mansikkaharju teki Uittolasta ostotarjouksen. 

Jolloin yhdistys olisi saanut 1 euron sijoituksella n. 5000 euroa ilman lisäkuluja. 

Johtokunta ei hyväksynyt tarjousta, vaan palkkasi puheenjohtajan jatkamaan työtä 

ilman kilpailutusta. Erittäin halveksittava toimenpide. 4. Uittola on puhtaasti 

paikallinen Kalmalahden kulttuurimaisemaa ja Leppävirtaa koskeva hanke, eikä 

koske muita paikkakuntia. 5. Näyttää siltä, että Uittolasta on tullut johtokunnalle 

arvovaltakysymys mihin hintaan tahansa. Toiminta rapauttaa entisestään heikkoa 

metsämieshenkeä. 

• Äkkiä myyntiin. 

• Myyntiin mahdollisimman pian. 

• Minun entinen työnantaja SHAUMAN oy on.rakennuksen teettänyt v.1948. Kun kunta 

haki purkulupaa ,niin ELY ELY keskuksenminä sillon kirjoitn paikallislehteen,että 

vastustan purkamista.ELY keskuksen ylijohtaja otti minuun minä silloin 

• Keskittymällä jäsenistön asioihin, ei kaupalliseen toimintaan. 

Kiitoksia vastauksistasi! 


