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PUUKAUPPAA EDUSKUNNASSA
Suomen hallitus valmistelee parhaillaan budjettikehyspäätöksiä. Samassa yhteydessä on yllättäen putkahtanut
esiin halu vaikuttaa puukauppaan. "Puu on saatava liikkeelle" tai puukauppaa on "vauhditettava". Vaikka sitä ei
sanota näissä keskusteluissa ääneen, takana on halu laskea puun hintaa. Keinoina on esitetty tällä kertaa
metsätilamaksua tai palaamista pinta-alaverotukseen.
Eduskunnalla oli aikoinaan mahtiase puun hinnan säätelyyn - devalvaatio. Nyt se on poissa keinovalikoimasta ja
puukauppakin elää vapaassa markkinataloudessa. Tuntuu siltä, että halu laskea puun hintaa nousee edelleen
aika ajoin esiin, mutta keinot ovat pahasti hukassa. Euroaikana tehdyt yritykset vaikuttaa puukauppaan ovat
aiheuttaneet kaikille osapuolille enemmän haittaa kuin hyötyä - esimerkkinä puukaupan veronalennukset.
Hinnan tasaisuuden, puun saatavuuden ja hintajouston osalta suomalainen puumarkkina toimii poikkeuksellisen
hyvin. Puun hinta on sen sijaan aina väärä - niin varmasti jatkossakin.
Tähän ajankohtaiseen aiheeseen erinomaisesti sopien on vuosikokouksemme puhujaksi lupautunut Suomen
Sahat ry:n toimitusjohtaja Kai Merivuori. Sahateollisuuden ja metsänomistajien kohtalonyhteys on kuin
sisaruksilla: aika ajoin nokkapokkaa ja erimielisyyttä, mutta pohjalla on se että tarvitsemme ja arvostamme
toisiamme. Kannattaa siis tulla kuulemaan ja kysymään sahojen ja puukaupan asioista.
Vääntö metsätilamaksusta on peittänyt alleen sen, että budjettikehyskeskusteluissa on mukana paljon
muutakin. Metsänomistajan kannalta on seurattava myös mm. pääomatuloveroa ja sen progressiota,
kiinteistöveroa sekä yhteismetsien veroa. Sitä seuranta- ja vaikuttamistyötä teemme yhdessä liittomme
kanssa.
Olemme jo pitkään valmistelleet tutustumista eduskuntaan. Meneillään olevan poliittisen väännön innoittamina
saimme sen nyt järjestymään. Ilmoittaudu heti – eduskuntaan ei oteta kovin suurta ryhmää.
Maaliskuuhun ajoittuu myös kysely, jossa tarkoituksemme on kuunnella herkällä korvalla
teidän – jäsentemme – ajatuksia ja toiveita toiminnastamme. Tarkkailkaa siis postianne ja
käyttäkää hetki ajastanne antaaksenne meille vinkkejä toiminnan suuntaamiseen.
Kokeilemme myös yhteistyötä metsäalan koulutuksen osalta. Olemme poimineet alan
koulutustarjonnasta kaksi tilaisuutta, joiden uskomme kiinnostavan teitä. Niihin olemme
sopineet yhdistyksemme jäsenille alennetun etuhinnan. Toinen tilaisuus on Tapion
koulutuspäivä metsästä sijoituksena ja toinen on Bosgård:n kartanossa järjestettävä eriikäiskasvatuksen kurssipäivä.
Eikä sovi unohtaa sitä, että olemme mukana Vero 2013 messuilla sekä osastolla että tietoiskuissa. Kirjeen
mukana saatte jäsenetuna messulipun käyttöönne.
Kuten huomaatte, paljon on tehty ja paljon on tulossa. Hyödyntäkää ihmeessä,
toivoo puheenjohtaja Jaakko Temmes

TILAISUUKSIA JÄSENILLE
VUOSIKOKOUS MA 25.3. KLO 17.30
Yhdistyksemme vuosikokous pidetään 25.3. klo 17.30 Tieteiden talolla, Kirkkokatu 6, Helsinki.
Avauspuheenvuoron pitää toimitusjohtaja Kai Merivuori, Suomen Sahat ry.
Ilmoittaudu vuosikokoukseen 18.3. mennessä mieluiten nettilomakkeella http://www.pkmo.org/
tai puh. 044 2048 049. Tilaisuuden ohjelmasta on tarkemmin erillisessä kokouskutsussa. Tervetuloa!
EDUSKUNTAVIERAILU TO 11.4. KLO 15.30
Ohjelmassa opastettu kierros, kyselytunnin seuraaminen yleisölehterillä sekä tapaaminen kansanedustaja,
maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen Lasse Männistön kanssa.
Ilmoittaudu eduskuntavierailulle 5.4. mennessä mieluiten nettilomakkeella http://www.pkmo.org/
tai puh. 044 2048 049. Mukaan mahtuu 25 ensiksi ilmoittautuvaa jäsentä!
Tapaamispaikka pääportaikon oikealla puolella eli pohjoispuolella vierailijasisäänkäynnin luona:
http://web.eduskunta.fi/Resource.phx/eduskunta/tervetuloa/vierailut01.htx
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ERIRAKENTEISEN METSÄNHOIDON KURSSI LA 27.4. PORVOO
Erirakenteisen metsänhoidon edelläkävijä Innofor oy järjestää kurssipäivän Bosgårdin kartanossa.
Aamukahvi, aamupäivän opetus ja kolmen ruokalajin lounas kartanon pääsalissa; iltapäivällä maastoretki
kartanon hakkuukohteille. Lisäksi lyhyt tutustuminen kartanon luomukarjatalouteen. Lopuksi päätöskahvit.
Retkipäivän hinta PKMO:n jäsenille 165€+alv, ei-jäsenille 195€+alv.
Retken hintaan sisältyy edellä mainitun opetuksen ja tarjoilun lisäksi bussikuljetus Helsingistä.
Retken hintaan ei sisälly mahdollinen viini ja olut, jotka tulee maksaa itse paikan päällä.
Ilmoittaudu 5.4. mennessä mieluiten nettilomakkeella http://www.pkmo.org tai puh. 044 2048 049.
Lasku lähetetään ilmoittautumisen jälkeen. Kerro ilmoittautuessa myös mahdollinen erityisruokavalio.
Lähtö retkelle Kiasman edestä klo 8.15 linja-autolla. Tervetuloa!
Vero2013 -tapahtuma 13-14.3.
Tässä kirjeessä tulee kaikille yhdistyksemme jäsenille kutsukortti, jolla pääsee ilmaiseksi sisään. Tapahtumassa
on mukana myös muita metsäalan toimijoita. Yhdistyksemme esittäytyy keskiviikkona klo 12.30 salissa E,
2.krs, ja torstaina klo 10 salissa C, 1.krs, otsikolla Metsätila - sijoituskohde, sukurasite vai omistamisen iloa?
Tapahtuma on avoinna ke klo 9–18 ja to klo 9-17 Marina Congress Centerissä Katajanokalla.
http://www.vero2013.fi/
METSÄN ARVO: Metsä sijoituksena 20.3. klo 9-16
Tapion koulutuspäivä. Katso tarkka ohjelma sivulla http://www.pkmo.org ja ilmoittaudu 11.3. mennessä.
PKMO:n jäsenille etuhinta 240€+alv24%. Normaalihinta 340€+alv24%.
Lisätietoja antaa metsäekonomian asiantuntija Olli Mäki olli.maki@tapio.fi puh. 040 192 1870

JÄSENMAKSUT
Tämän kirjeen mukana tulee jäsenmaksulomake. Käytäthän lomakkeella olevaa viitenumeroa, jotta
maksutiedot saadaan siirrettyä automaattisesti jäsenrekisteriin! Kiitos.

MUIDEN TOIMIJOIDEN JÄRJESTÄMIÄ TAPAHTUMIA
Pirkanmaalla metsää omistavien ilta 12.3. klo 14-19 Metsäkeskus, Maistraatinportti 4, Länsi-Pasila.
Metsään.fi-palvelun ja SilvaNettin esittely 19.3. klo 17-20 Helsingissä. Metsänhoitoyhdistykset
Pakollinen ilmoittautuminen sivulla http://www.mhy.fi/mhy/ajankohtaista/fi_FI/tapahtumia/
Väitöstilaisuus 20.3. klo 10.00 Helsingin yliopisto, pieni juhlasali, Fabianinkatu 33, 4krs, yhdistyksen jäsen
Lauri Vaara väittelee aiheesta ”Metsänhoitajien maa, tutkimus metsäalan korporatismista”.
Puumarkkinat.fi-palvelun esittely 16.4. klo 17-20 Helsingissä. Metsänhoitoyhdistykset
Pakollinen ilmoittautuminen sivulla http://www.mhy.fi/mhy/ajankohtaista/fi_FI/tapahtumia/
Metsäretki-taidenäyttely Amos Andersonin taidemuseo, Yrjönkatu 27,Helsinki
Metsäperkele Helsingin kaupunginteatterissa
Metsäjätti Kansallisteatterissa
Metsän tarina elokuvateattereissa
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