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HYVIÄ UUTISIA
Me metsänomistajat olemme saaneet parin vuoden sisään monia hyviä uutisia. Esimerkiksi metsävaratiedolle
on nyt selkeämmät pelisäännöt ja metsänhoitoon on tulossa metsänomistajalle lisää päätösvaltaa. Tuoreimpana
meneillään olevana uudistuksena on perinteisten lakisääteisten edistämisorganisaatioiden – metsäkeskusten ja
metsänhoitoyhdistysten – muuttaminen asiakaslähtöisiksi palveluorganisaatioiksi.
Mikään uudistuksista ei ole käynnistynyt itsestään, vaan takana on paljon työtä ja vääntöä. Myös
yhdistyksemme on ollut painostamassa ja vaikuttamassa uudistuksiin silläkin uhalla, että meidät on aika ajoin
leimattu metsäalan häiriköiksi uudistusmielisyytemme takia.
Vielä ei ole tyytyväisyyden aika, sillä todellisuus on kaukana ilmassa olevista lupauksista. Tuoko
metsänhoitoyhdistyksien uudistus paremmat palvelut pääkaupunkiseudulle? Mihin suuntaan metsäkeskusten
palveluliiketoiminta menee kannaltamme? Miten sovitaan haluttu lopputulos puukauppasopimuksissa, jos laki
väljenee? Myös meillä metsänomistajilla on paljon opettelemista, jotta osaamme hyödyntää muuttuneita
pelisääntöjä ja palveluita.
Työmme siis jatkuu ja vuoden päästä jo näemme paremmin, miten lupaukset ovat toteutuneet. Ja joko palvelu
kohdistuu pikemminkin metsänomistajaan kuin metsätilaan eli mitä tarkoittaa paikallinen palvelu?

Metsämessut ovat yhdistyksemme seuraava iso urakka. Olemme mukana sekä omalla osastolla että
puheenvuoroissa metsälavalla. Ja koska kyseessä on pääkaupunkiseudun vuoden tärkein metsäalan tapahtuma,
tarjoamme jäsenmaksun maksaneille jäsenillemme lipun messuille.
Messujen yhteydessä pidetään myös Metsäpäivät. Tapahtuma sotketaan yleensä
metsämessuihin ja siksi se jää havaitsematta. Kyseessä on siis erillinen maksullinen
seminaari.
Yhdistyksemme syyskokous pidetään tällä kertaa – uudistuneiden sääntöjemme
mukaisesti – marraskuun lopussa. Aiheena ovat henkilövalinnat ja vuoden 2013
toiminta. Vieraana on ylijohtaja Juha Ojala, joka kertoo meille lisää meneillään olevien
uudistusten tilanteesta ja budjettinäkymistä.
Lupaavatko metsäalan uudistukset hyvää meille metsänomistajille ja toteutuvatko
lupaukset – sitä kannattaa tulla syyskokoukseen itse arvioimaan.
Nähdään messuilla tai viimeistään syyskokouksessa,
toivoo puheenjohtaja Jaakko Temmes

TILAISUUKSIA JÄSENILLE
SYYSKOKOUS PE 30.11. KLO 17.30
Yhdistyksemme syyskokous pidetään 30.11.2012 klo 17.30 Tieteiden talolla, Kirkkokatu 6, Helsinki.
Avauspuheenvuoron pitää ylijohtaja Juha Ojala, Maa- ja metsätalousministeriö.
Ilmoittautuminen syyskokoukseen 26.11. mennessä mieluiten nettilomakkeella http://www.pkmo.org/
tai puh. 044 2048 049. Tilaisuuden ohjelmasta on tarkemmin erillisessä kokouskutsussa. Tervetuloa!
METSÄMESSUT 9-11.11.
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. Tuokaa
lapsenne tai metsää omistava tuttavanne liittymään jäseneksemme!
Yhdistyksemme esittäytyy metsälavalla perjantaina klo 15 ja
sunnuntaina klo 14 otsikolla Metsänomistaja - miten saat ystäviä,
osaamista ja vaikutusvaltaa?
Tapahtuma on avoinna pe klo 9–18, la klo 10-18 ja su klo 10–17.
http://www.helsinginmetsamessut.fi/
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MHY-VAALIT 2012
Syyskuussa pidetyt MHY-vaalit eivät tuoneet merkittäviä muutoksia metsänhoitoyhdistysten valtuustojen
kokoonpanoihin. Tulokset olivat hyvin samanlaiset kuin edellisessä vaalissa vuonna 2008. Etämetsänomistajat
ovat edelleen hyvin aliedustettuina valtuustoissa.
Metsänhoitoyhdistysten vaaleissa äänesti noin 100.000 metsänomistajaa. Vaalien äänestysprosentti oli 34,2 %.
Valtuutetuista on naisia 12 %. Maanviljelijöitä on noin puolet. Yrittäjiä ja palkansaajia on molempia noin
viidennes valtuutetuista. Eläkeläisiä ja muihin ryhmiin kuuluvia on 11 %. Valtuutettujen keski-ikä on 51 vuotta.
Metsän sijaintikunnassa asuu 96,4 % valtuutetuista eli etämetsänomistajia ei
Vaaleissa ehdolla olleista PKMO:n jäsenistä valtuustoon pääsi noin puolet, Suomen Metsätilanomistajien Liiton
ehdokkaista noin 70%.
Lisätietoja PKMO:n nettisivuilta ja metsänhoitoyhdistysten sivuilta www.mhy.fi.

MUIDEN TOIMIJOIDEN JÄRJESTÄMIÄ TAPAHTUMIA
Metsäpäivät-seminaari 8-9.11. Helsingin messukeskuksen kongressitiloissa. Lipun voi ostaa ovelta.
Hinta 160€+alv. Eläkeläiset 65€+alv. Opiskelijat 10 euroa. http://www.metsapaivat.fi
Metsänomistajan laki-ilta 13.11. klo 17–20 Helsingissä. Metsänhoitoyhdistykset
Pakollinen ilmoittautuminen sivulla http://www.mhy.fi/mhy/ajankohtaista/fi_FI/tapahtumia/
Erämiehen luonto 27.11. 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
http://www.hyria.fi/koulutukset/aikuiset/muu_koulutus/metsanomistajille_raataloidyt_lyhytkurssit

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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