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SANKARUUTTA?
Reilu kolme vuotta sitten yksittäinen metsänomistaja teki EU:lle kantelun metsäalan organisaatioiden kilpailun
rajoituksista. Kantelu junnaa vielä EU:ssa, mutta kotimaassa kantelun aiheeseen liittyvät uudistukset ovat sen
jälkeen vyöryneet vauhdilla. Metsäkeskusten rakennetta ja toimintatapaa on muutettu, metsänhoitoyhdistysten
asemaan ehdotetaan radikaaleja muutoksia ja lisäksi metsälaistakin on tulossa uusi entistä väljempi esitys.
Onko EU-kantelun tekijä siis tarinan sankari, joka on saanut pysähtyneen metsäalan uudistumaan? Totuus ei
ole varmastikaan niin yksinkertainen. Kyllä kaikissa alan organisaatioissa nähtiin muutostarpeet ja muutoksia
oli jo pitkälle valmisteltu. Oli selvää ja väistämätöntä ilman EU-kanteluakin, että muutoksia tarvitaan ja tulee.
Kantelun suurin ansio taisi olla siinä, että se pakotti uudistukset liikkeelle. Etujärjestöthän eivät ole yleensä
ensimmäisinä esittämässä organisaatioiden laihentamista tai kilpailun lisäämistä ja metsäalalla varotaan
muutenkin kovasti ”oman pesän likaamista”. Nyt paine saatiin ulkopuolelta ja se pakotti osapuolet ylös
poteroistaan ja varovaisuudesta.
Entä mikä on tarinan opetus? Ainakin metsäalan vaikuttajien tulisi katsoa peiliin ja kysyä, miksi uudistuksien
liikkeelle saamiseen tarvittiin ulkoinen pakko? Oliko metsäalan perinteinen yksituumaisuus ajan myötä
kääntynyt vanhoillisuudeksi ja muutosvastarinnaksi? Ja meille metsänomistajajärjestöille se hyvä kysymys on,
miksi uudistuksia lähti vaatimaan yksinäinen metsänomistaja ilman tukeamme?
Joka tapauksessa lopputulos on ihan hyvä: uudistukset etenevät. Ja arjen sankaruutta tarvitaan vielä
roppakaupalla uudistuneiden organisaatioiden toiminnan rakentamisessa.
Muistathan, että nyt on viimeinen hetki asettua ehdolle metsänhoitoyhdistysten valtuustovaaleissa. Työ
valtuustossa ei ole erityisen työlästä, mutta antoisaa ja opettavaista. Kannattaa mennä mukaan. Jos olet
asettunut tai asetut ehdolle valtuustovaaleihin, muista ilmoittaa meille siitä. Siten pääset
mukaan yhdistyksemme ja liittomme vaaliehdokkaiden listaan. Eli saat ilmaista julkisuutta
ehdokkuudellesi. Tarkempia ohjeita alla.
Sopivia loppukesän kelejä teille ja lähtekää mukaan Tampereelle,

toivoo puheenjohtaja Jaakko Temmes

MHY-VAALIEHDOKAS
Ilmoita meille tietosi. Lähetä seuraavat tiedot puheenjohtajalle tai sihteerille sähköpostilla:
- metsänhoitoyhdistys, jossa ehdolla
- ehdokkaan nimi
- kotikunta, metsätilan sijaintikunta(-kunnat)
- ammatti
- sähköposti ja puhelinnumero
- blogin, nettisivun tms. linkki, josta löytyy lisätietoja ehdokkaasta (jos on).
Laita vielä maininta siitä, jos sähköpostia tai puhelinnumeroa ei saa julkaista listalla.

TILAISUUKSIA JÄSENILLE
SYYSRETKI TAMPEREELLE LA 8.9. KLO 8.30
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Aamupäivällä vierailemme Metsä Board Takon tehtaalla Tampereen keskustassa. Lounaan jälkeen menemme
tutustumaan opastetusti Kaupin metsätaitorataan. Retki järjestetään yhteistyössä TaSeMon eli Tampereen
Seudun Metsänomistajat ry:n kanssa. Päivän jälkipuinnit käydään kahvin äärellä tamperelaisten kanssa.
Kaikki retkelle lähtevät saavat lahjaksi oman relaskoopin ja Metsätaito-oppaan.
Lähtö Kiasman edestä klo 8.30 Pekolan linja-autolla.
Retkimaksu jäsenille 37 euroa. Ei-jäsenille 67 euroa. Etusija jäsenillä.
Ilmoittautuminen 29.8. mennessä mieluiten nettilomakkeella http://www.pkmo.org tai puh. 044 2048 049.
Retkimaksu tulee maksaa 29.8. mennessä PKMO:n tilille FI27 1555 3000 1020 96 käyttäen viitettä 2228.
Kerrothan ilmoittautuessa mahdollisesta erityisruokavaliostasi.
METSÄNOMISTAJIEN SM-METSÄTAITOKILPAILU LA 15.9.
Suomen Metsäkeskuksen Rannikon alueyksikkö järjestää kilpailun Pohjanmaalla. Kilpailukeskuksena toimii
kylpylähotelli Rantasipi Tropiclandia Vaasassa, mistä kilpailijat kuljetetaan linja-autoilla maastoon. Jos voit
osallistua PKMO:n joukkueessa, ota yhteyttä 21.8. mennessä PKMO:n sihteeri Kirsi Uotilaan sihteeri@pkmo.org
tai 044 2048 049. Tapahtumasta on enemmän tietoa sivulla http://www.metsataito.fi

MUIDEN TOIMIJOIDEN JÄRJESTÄMIÄ TAPAHTUMIA
Metsänomistajan tietopaketti alkaa 13.9. klo 18.00-19.30 Oulunkylässä Helsingissä
Kurssitiedot Helsingin työväenopiston syksyn opinto-ohjelmassa tai http://www.hel.fi/tyovaenopisto
Koko perheen metsäpäivä 15.9. klo 10-16 Oittaan ulkoilukeskuksessa Espoossa
http://www.storaensometsa.fi/Metsanomistajat/Koko-Perheen-Metsapaiva/Espoo
Raivaussahakoulutusta naisille 21-22.9. Evolla Hämeenlinnassa
Tiedustelut koulutussuunnittelija Minna Palos 03 646 4252 tai minna.palos@hamk.fi
http://portal.hamk.fi/portal/page/portal/HAMK/koulutus/Taydennyskoulutus/luonnonvaraala/raivaussahakoulutusta_naisille
Metsään ABC–peruskurssi alkaa 25.9. ja 26.9. klo 18–20.30 Alppilassa Helsingissä.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset metsäneuvoja Lars Ekman 020 772 6100 tai lars.ekman@metsakeskus.fi
Suomen Metsäkeskus - Rannikko. http://www.metsakeskus.fi
Hyria koulutus Oy:n luonnonvara- ja ympäristöalan yksikkö (ent. Uudenmaan maaseutuopisto)
järjestää koulutusta metsänomistajille viikonloppuisin Hyvinkäällä. Kurssit sopivat myös aloitteleville.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset kanslisti Seija Suhonen 050 415 5623 tai seija.suhonen@hyria.fi
http://www.hyria.fi/koulutukset/aikuiset/muu_koulutus/metsanomistajille_raataloidyt_lyhytkurssit
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