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PITKÄ KUUMA KESÄ
Edellinen jäsenkirje ilmestyi huhtikuussa ja paljon onkin asioita tapahtunut sen jälkeen. Yhdistyksemme
toukokuun ja heinäkuun retket on pidetty, maahan on saatu uusi hallitus ja taustalla olemme tehneet töitä
kaupunkilaisen metsänomistajan etujen ajamiseksi.
Heinäkuussa olleita yhdistyksemme matkoja voi hyvin kutsua hyötylomiksi – niistä löytyi yhdistelmä kesäsäätä,
keskusteluja, asiaa ja tunteita. Itselleni Baltian retkestä jäi päällimmäiseksi ihmettely siitä, miten paljon asiat
ovat Virossa ja Latviassa muuttuneet ja mitä tulee tapahtumaan nyt, kun kaikki on yhtenäistä europohjaista
kauppa-aluetta? Ja miksi Latviassa metsähoidon taso on korkeampi kuin Virossa?
Edunvalvonnan osalta tärkein keskustelujemme aihe on ollut metsäkeskusuudistus. Olimme kesäkuussa
liikkeellä hyvin otolliseen aikaan, sillä uudistettu Metsäkeskus aloittaa toimintansa vuoden vaihteesta. Kävimme
keskusteluja erityisesti siitä, miten metsänomistajan palvelussa tulisi huomioida vahvemmin asuinpaikkakunta
ja miten metsäkeskuksen palveluja pääkaupunkiseudulla tulisi parantaa. Syksyn kuluessa näemme, miten
paljon uusi Metsäkeskus on meidän kannaltamme parempi kuin edeltäjänsä?
Seurasimme myös tarkkaan kesäkuussa mutkikkaita hallitusneuvotteluita. Lopulta monen viikon väännön
jälkeen syntyi sopu hallituksesta ja hallitusohjelmasta ja maahan saatiin uusi maa- ja metsätalousministeri.
Hallitusohjelmassa on metsänomistajan kannalta mielenkiintoisia, mutta aika pyöreitä lauseita.
Nyt ollaan elokuussa ja katseemme ovat tiukasti syksyssä ja syksyn tapahtumissa.
SM-metsätaitokisoihin yhdistyksemme lähtee mukaan omalla joukkueella. Metsätaitoiluhan on erinomaista
aivojumppaa metsänomistajalle ja metsätaitoilun edistäminen kaikissa muodoissaan istuu hyvin toimintaamme.
Syyskuussa saamme harvinaisen tilaisuuden tutustua Suomen suurimpaan kartanometsään Urjalassa.
Retkipäiväksi on valittu lauantai, jotta myös arkisin töissä olevat jäsenemme voisivat osallistua. Uskon, että
retki tulee olemaan kaikin puolin antoisa.
Syyskokouksessamme lokakuussa teemana on hallitusohjelma. Kuulemme lisää siitä, miten hallitusohjelman
lauseet ovat täsmentyneet ja miltä ne näyttävät kaupunkilaisen metsänomistajan kannalta? Syyskokouksen
tarkempi ohjelma ja kuvaus ovat seuraavassa jäsenkirjeessämme.
Maailman talous on kesällä mennyt vuoristorataa. Myös puumarkkinoilla on merkkejä
siitä, että talouden heilunta voi pahetessaan laskea puun kysyntää. Se hyvä ja
lohduttava uutinen on kuitenkin, että metsämme eivät tiedä talouden ongelmista
mitään ja kasvavat kuten ennenkin. Eiköhän puulle ole aina ottajansa – ennemmin tai
myöhemmin,
uskoo Jaakko Temmes, puheenjohtaja

TILAISUUKSIA JÄSENILLE
METSÄRETKI HONKOLAAN LA 17.9. klo 8.30
Syysretkemme suuntautuu Urjalan kulttuurimaisemiin Etelä-Pirkanmaalle. Tutustumme Honkolan kartanon
metsätalouteen ja historiaan. Esittelijänä toimivat kartanon omistaja Christine Furuhjelm ja kartanon
metsätaloudesta pitkään vastannut Ilmari Hiukkamäki.
Lähtö retkelle on Helsingin ydinkeskustasta:
Linja-autojen vinopysäköintialueelta, joka on Sanomatalon ja päärautatien välissä.
Paikka on siis hotelli Holiday Inn:n pohjoispuolella. Lähtö klo 8.30 Pekolan linja-autolla.
Retkimaksu jäsenille 62 euroa. Ei-jäsenille 82 euroa. Etusija jäsenillä.
Retken hintaan sisältyy aamukahvi, lounas ja opastukset.
Mahdollinen erikoisruokavalio tulee ilmoittaa etukäteen yhdistyksemme sihteerille.
Ilmoittautuminen 8.9. mennessä mieluiten nettilomakkeella http://www.pkmo.org tai puh. 044 2048 049.
Retkimaksu tulee maksaa 8.9. mennessä PKMO:n tilille FI27 1555 3000 1020 96 käyttäen viitettä 2228.
PKMO:N SYYSKOKOUS TI 18.10. klo 18.00
Merkitse päivä jo kalenteriisi. Teemana on hallitusohjelma metsänomistajan kannalta. Tarkemmat tiedot ja
ilmoittautumisohjeet tulevat seuraavassa jäsenkirjeessä syyskuun puolenvälin jälkeen.
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METSÄNOMISTAJIEN SM-METSÄTAITOKILPAILU LA 27.8.
Metsäkeskus Häme-Uusimaa järjestää kilpailun Tuuloksessa Hämeenlinnassa. Kilpailukeskuksena toimii
kauppakeskus Tuulonen, josta kilpailijat kuljetetaan bussilla maastoon. Kilpailuun odotetaan 600 kilpailijaa.
Yhdistyksemme joukkueessa kilpailevat Erkki Kautto, Jouko Lehtinen, Elias Lähdesmäki ja Kirsi Uotila.
Kauppakeskuksen pihamaalla pidetään Metsämessut. Tapahtumasta on enemmän tietoa sivulla
http://www.metsataito.fi
METSÄMESSUT 11–13.11.
Pääkaupunkiseudulla ei järjestetä tänä syksynä mitään yksittäisiä metsäpäiviä, joten Metsämessujen merkitys
tulee olemaan aikaisempaakin suurempi.
Kaikille yhdistyksemme jäsenille postitetaan lokakuun lopulla kutsukortti, jolla pääsee ilmaiseksi sisään.
Osastollemme kaivataan myös päivystäjiä: jos voit tulla pariksi tunniksi juttelemaan jäsenyyttä harkitsevien
kanssa, niin ole yhteydessä sihteeriin.
Metsämessut järjestetään Helsingin Messukeskuksessa ja tapahtuma on avoinna pe klo 9–18, la–su klo 10–17.
http://www.helsinginmetsamessut.fi/

MUIDEN TOIMIJOIDEN JÄRJESTÄMIÄ TAPAHTUMIA
Tampereen seudun Metsäpäivä 27.8. klo 9–16 Ylöjärven liikuntakeskus, Elotie 4, Ylöjärvi.
http://www.metsaliitto.fi
Metsään–peruskurssi alkaa 20.9. ja 21.9. klo 18–20.30 Alppilassa Helsingissä. Tiedustelut ja ilmoittautumiset
metsäneuvoja Lars Ekman 020 772 6100 tai lars.ekman@metsakeskus.fi Metsäkeskus Rannikko
http://www.metsakeskus.fi
Syysmetsäpäivä 24.9. klo 10–15 Tampereen ammattikorkeakoulu, Kuntokatu 3, Tampere.
http://www.metsakeskus.fi
Hyria koulutus Oy:n luonnonvara- ja ympäristöalan yksikkö (ent. Uudenmaan maaseutuopisto)
järjestää koulutusta metsänomistajille viikonloppuisin Hyvinkäällä. Tiedustelut ja ilmoittautumiset kanslisti Seija
Suhonen 050 415 5623 tai seija.suhonen@hyria.fi

OSOITTEENMUUTOKSET
Jos katuosoitteesi tai sähköpostiosoitteesi muuttuu, niin muistathan ilmoittaa uudet tiedot yhdistyksen
sihteerille. Kiitos.

PÄÄKAUPUNKISEUDUN METSÄNOMISTAJAT RY:N
JOHTOKUNTA V. 2011
Nimi
Jaakko Temmes, pj
jaakko.temmes@pkmo.org
Jaana Korpi, vpj
Pertti Saarinen
Marja-Leena Salmi
Kirsi Uotila
Esko With
varajäsenet
Kyllikki Arohonka
Marjatta Palmroth
Irja Yli-Suvanto
Sihteeri
Kirsi Uotila
sihteeri@pkmo.org
Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat ry
PL 62, 00101 Helsinki
http://www.pkmo.org

puh.
045 670 1581
040
040
050
044
050

755 9296
501 0043
522 4851
2048 049
573 9409

050 522 2842
0400 600 242
0400 697 028

044 2048 049

