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VEROPORKKANOITA JA ILMAISTA RAHAA
Julkisuutta ja metsäpolitiikkaa seuraamalla saa kuvan, että me metsänomistajat olemme kuin sopulilauma, joka
ryntää aina sinne missä on tarjolla veroporkkanoita tai tukieuroja. Kuva on minusta liioiteltu. En tunnista siitä
itseäni, enkä tuntemiani muita metsänomistajia. Myönnän kyllä, että ”ilmainen” raha kuulostaa aina hyvältä ja
veroillat vetävät takuuvarmasti enemmän metsänomistajia kuin metsänhoidon teemaillat.
En myöskään menettänyt yöuniani ensi vuoden budjettiehdotuksen kanssa vaikka se sisältää metsätaloudelle
sekä tukirahojen leikkauksia että verojen korotuksia. Metsätalouden tuilla ei ole eikä saakaan olla sellaista
merkitystä metsätaloudelle, että elinkeino olisi niistä riippuvainen. Jos tukien merkitys olisi metsätaloudelle
keskeinen asia, niin silloin yksi ainoa poliittisen suunnan muutos saattaisi kaataa koko elinkeinon.
Koetan aina muistuttaa itselleni, että metsänomistajana minun pitää tavoitella parasta mahdollista
metsätalouden tulosta eikä mahdollisimman suurta tukipottia. Tämä on tarkoittanut esimerkiksi sitä, että
myyrätuhon jälkeen ensimmäinen toimenpiteeni ei ollut korvausanomus, vaan täydennysistutus. Taimikoita
taas raivautan aina silloin, kun se on ko. kasvupaikalla järkevää enkä silloin kun tuen kriteerit täyttyvät. Tukien
kanssa koetan pitää periaatteena, että toimin järkevästi ja jos siihen sattuu saamaan tukea niin hyvä.
Nyt budjetin yhteydessä taisteltiin kovasti yhteismetsien alemman verokannan puolesta ja sitä pidettiin
yhteistuumin tärkeimpänä metsäalan budjettitavoitteena. Toivon kovasti, että metsänomistajat eivät anna
hämätä itseään, vaan harkitsevat yhteismetsään liittymistä kokonaan muilla perusteilla. Muuten voi käydä
kuten aikoinaan sukupolvenvaihdoksissa, joissa vain verosyistä jätettiin hallintaoikeus luovuttajille.
Vaatimattoman veroedun vuoksi ei kannata tehdä kauaskantoisia huonoja ratkaisuja.
Keskitytään me metsänomistajat tulokselliseen metsätalouteen ja toimiviin omistusratkaisuihin. Tuet ovat vain
bonus ja veroja maksaa mieluummin suurista kuin pienistä tuloista.
Yhdistyksemme syyskokous on pidetty. Aluksi maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen kertoi
hallitusohjelman ja budjetin asioista, jonka jälkeen hän vastasi kysymyksiin.
Syyskokouksessa hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Pertti Laine ja Leena
Kalin sekä hallituksen varajäseneksi Anders Nordlund. Jäsenmaksu on ensi vuonna
30 euroa. Kiitos kaikille paikalla olleille hyvistä kysymyksistä ja vilkkaasta
keskustelusta.
Syksyn viimeinen tilaisuutemme on metsänomistajien verkkopalveluista
joulukuussa. Uskon tilaisuuden annin olevan sen verran hyvä, että perjantai-illan
käyttäminen tarkoitukseen maksaa vaivan.
Tämä on kuluvan vuoden viimeinen jäsenkirjeemme. Tarvittaessa tiedotamme
ajankohtaisista aiheista nettisivuillamme sekä lähetämme jäsentiedotteita
sähköpostilla. Toivotan hyvää loppusyksyä kaikille jäsenille ja nähdään messuilla
toivoo Jaakko Temmes, puheenjohtaja

TILAISUUKSIA JÄSENILLE
METSÄNOMISTAJAN VERKKOPALVELUT –TEEMAILTA PE 16.12. klo 17.45
Tilaisuuden päivämäärä on muuttunut ennakkoon ilmoitetusta!
Miksi metsäsuunnitelmaa pitäisi käyttää verkossa? Syntyykö kirjanpito tai veroilmoitus verkossa? Saanko
helposti tietoja tilani rajoista ja koordinaateista? Entä kartta? Onnistuuko puukauppa verkossa?
Näihin ja moniin muihin hyviin kysymyksiin etsimme vastausta iltatilaisuudessamme.
Esimerkkeinämme verkkopalveluista ovat Metsäliiton Metsäverkko ja Maanmittauslaitoksen Karttapaikka.
Illan ohjelma:
Klo 17.15 alkaen Metsäliitto tarjoaa kahvit.
- Avaus, jäsenpalvelujohtaja Juha Jumppanen, Metsäliitto Osuuskunta, Suomen puunhankinta
- Metsäverkkopalvelu, jäsenpalvelupäällikkö Hannes Vickholm, Metsäliitto Osuuskunta, Puunhankinta
- Miten käytän Metsäverkkoa?, metsänomistaja Marja-Liisa Riipinen
- Maanmittauslaitoksen ilmaiset verkkopalvelut metsänomistajille -erityisesti Karttapaikka,
asiakaspalvelusihteeri Ulla Mikkanen, Maanmittauslaitos (Etelä-Suomen maanmittaustoimisto)
- Käyttöesimerkkejä verkkopalveluista, pj. Jaakko Temmes, PKMO ry
Osoite: Metsäliiton auditorio, Revontulentie 6, Tapiola, Espoo.
Ilmoittautuminen 8.12. mennessä mieluiten nettilomakkeella http://www.pkmo.org tai puh. 044 2048 049.
Tervetuloa!
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METSÄMESSUT 11–13.11.
Metsämessut on vuoden tärkein metsäalan tapahtuma pääkaupunkiseudulla. Tämän kirjeen mukana tulee
kaikille yhdistyksemme jäsenille kutsukortti, jolla pääsee ilmaiseksi sisään. Tulkaa messuille, käykää myös
osastollamme juttelemassa. Ei haittaa vaikka tuotte metsää omistavan tuttavanne liittymään jäseneksemme.
Messukeskus on laajentunut, ja kesän aikana on avattu uutta näyttelytilaa. Metsämessut on nyt hallissa 6.
Yhdistyksemme osasto on lähellä Metsämessujen ohjelmalavaa.
Tapahtuma on avoinna pe klo 9–18, la klo 10-18 ja su klo 10–17.
http://www.helsinginmetsamessut.fi/

MUIDEN TOIMIJOIDEN JÄRJESTÄMIÄ TAPAHTUMIA
Metsäpäivät-seminaari 10-11.11. Helsingin messukeskuksen kongressitiloissa. Lipun voi ostaa ovelta.
Hinta 80-185€+alv. Eläkeläisalennus –60 %. Opiskelijalippu 25 euroa. http://www.metsapaivat.fi
Onko metsän omistamisella tulevaisuutta? 23.11. klo 17–20 Helsingissä. Metsänhoitoyhdistykset
Pakollinen ilmoittautuminen sivulla http://www.mhy.fi/mhy/ajankohtaista/fi_FI/tapahtumia/
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
Siikaranta-opisto järjestää metsäalan kursseja, jotka sopivat kokeneemmille metsänomistajille, Espoossa
lähellä Nuuksiota. Opistolle pääsee myös Espoon sisäisellä bussilla 28T Leppävaaran asemalta.
Tiedustelut Antti Hokkanen 040 351 3142 tai antti.hokkanen@siikaranta.fi
http://www.siikaranta.fi/

OSOITTEENMUUTOKSET
Jos katuosoitteesi tai sähköpostiosoitteesi muuttuu, niin muistathan ilmoittaa uudet tiedot yhdistyksen
sihteerille.
Jos et ole saanut yhdistyksemme napakkaa sähköpostitiedotetta, niin lähetä sähköpostiosoitteesi sihteerille.
Kiitos.
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