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METSÄ KAUKANA – PALVELU LÄHELLÄ
Metsäkeskukset ja metsänhoitoyhdistykset ovat molemmat lakisääteisiä järjestelmiä, jotka palvelevat
metsänomistajia. Molempia uudistetaan parhaillaan. Uudistukset liittyvät enemmän kilpailunäkökohtiin kuin
metsänomistajien palvelujen kehittämiseen. Vanha periaate, että metsänomistajien palvelu tapahtuu metsätilan
sijainnin mukaisesti, näyttää olevan edelleen kiveen hakattu eikä siinä nähdä muutostarpeita.
Yhdistyksemme näyttää tässä asiassa olevan mielenkiintoinen poikkeus. Meitä yhdistävä tekijä on nimenomaan
asuinpaikka eikä metsätilan sijainti. Tämä aiheuttaa ihmettelyä, kun keskustelemme yhteistyöstä esimerkiksi
metsäkeskusten tai metsänhoitoyhdistysten kanssa. Kenen alueeseen yhdistyksemme oikeastaan kuuluu?
Suuret metsäyhtiöt ovat oivaltaneet, että pääkaupunkiseudulla on kymmeniä tuhansia metsänomistajia ja
metsäyhtiöt ovatkin järjestäneet tänne täyden palvelun toimistot. Lakisääteiset palveluorganisaatiot ovat
hitaampia reagoimaan metsänomistajien rakenteen muutoksiin ja lakisääteisyys tuo mukanaan omat hankalat
poliittiset askelkuvionsa. Silti pitäisin hyvänä tavoitteena kääntää myös metsäkeskukset ja
metsänhoitoyhdistykset metsätilakeskeisyydestä metsänomistajakeskeisiksi. Miltä kuulostaisi Metsäkeskus
Pääkaupunkiseutu tai MHY Pääkaupunkiseutu? Hämmentävää on se, että ajatus tuntuu itsestään selvältä,
mutta se ei ole tullut uudistajille mieleen.
Viime syksynä yhdistyksemme teki retken Länsi-Uudellemaalle. Bussi oli aivan
täynnä, retki oli innostava ja palaute kiittävää. Ajatus samantyyppisestä retkestä jäi
itämään ja kun toukokuulla oli vielä sopivaa aikaa retkelle, päätettiin tehdä uusi
kokopäiväretki samalle alueelle. Tervetuloa mukaan sekä uudet osallistujat että
aiemmalla retkellä mukana olleet.
Nettisivuiltamme löytyy lisää tietoa niin yhdistyksemme tapahtumista kuin
ajankohtaisista metsäasioistakin. Tapahtumistamme mm. Venäjän retkelle voi vielä
kysyä paikkoja matkatoimistosta. Huhtikuun lopun ajankohtaiseksi metsäaiheeksi on
yllättäen noussut eduskunnan jo hyväksymä energiapuun PETU-laki, jota
metsäteollisuus on ruvennut jälkijättöisesti vastustamaan. Mitähän seuraavaksi?
Pysykää kanavalla.
Nyt on muuttolintujen ja polttopuiden aika iloitsee
Jaakko Temmes, puheenjohtaja

TILAISUUKSIA JÄSENILLE
METSÄRETKI BROMARVIIN LA 28.5. klo 8.30
Metsäretki Bromarviin Länsi-Uudellemaalle. Tutustumme Riilahden kartanon metsätalouteen ja historiaan.
Esittelijänä toimii kartanon isäntä MH Mikael Aminoff. Kartanoon voi tutustua jo etukäteen sivulla:
http://www.billnas-rilax.com/sisalto/riilahti_etusivu.php
Päivän toisena kohteena on Metlan tutkimusasema Solböle. Tutkimusmetsiä esittelee mti Kaija Puputti.
Solbölen tutkimuspuisto http://www.metla.fi/metsat/solbole/tutkimuspuisto/index.htm
Solbölen puulajipuisto http://www.metla.fi/metinfo/puulajit/solbole-reitti/index.htm
Lehtipuureitin Reittiopas on palvelut-sivulla http://www.metla.fi/metsat/solbole/solbole-palvelut.htm
Lähtö retkelle on Helsingin ydinkeskustasta:
Linja-autojen vinopysäköintialueelta, joka on musiikkitalotyömaan ja päärautatien välissä.
Paikka on siis hotelli Holiday Inn:n pohjoispuolella. Lähtö klo 8.30 Pekolan linja-autolla.
Retkimaksu jäsenille 32 euroa. Ei-jäsenille 52 euroa. Etusija jäsenillä.
Retken hintaan sisältyy lohikeitto Vanhassa tallissa Riilahdessa ja kahvi Solbölessä.
Mahdollinen erikoisruokavalio tulee ilmoittaa etukäteen yhdistyksemme sihteerille.
Ilmoittautuminen 18.5. mennessä mieluiten nettilomakkeella http://www.pkmo.org tai puh. 044 2048 049.
Retkimaksu tulee maksaa 18.5. mennessä PKMO:n tilille 155530-102096 käyttäen viitettä 2228.

PKMO:N RETKI LATVIAAN JA VIROON 21–23.7.
Mielenkiintoiset metsätalouteen ja historiaan liittyvät kohteet mukavassa seurassa!
Pärnussa tapaamme virolaisia metsänomistajia ja vierailemme erikoispuusahalla. Latviassa käymme
metsäkohteella Valmierassa, taimitarhalla ja arboretumissa Smiltenessä ja hiilimiilulla Apessa. Virossa
tutustumme sissien "metsäveljien" museoon, suomalaisomisteiseen metsätilaan Somerpalussa sekä käymme
Pöltsamaan linnassa ja viinitehtaalla. Lopuksi vähän ostosaikaa Tallinnassa. Matkalla linja-autossa kuulemme,
minkälaista on suomalaisena ostaa ja omistaa metsää Virossa.
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Yöpymiset hotelli Kolonna Cesis, Latvia ja hotelli Tamula, Võru, Viro.
Retken hinta on 305 euroa 2 h huoneessa. Lisämaksu 1 h huoneesta 64 euroa. Voit ilmoittautua myös nais- tai
miespaikalle 2h-huoneeseen. Hintaan sisältyvät myös yhteiset ateriat.
Lähtö retkelle on linja-autolla Helsingin ydinkeskustasta ja meillä on sama bussi käytössä koko matkan ajan.
Matkan vetäjinä toimivat metsätalousinsinööri Samuli Notko ja metsäneuvos Pertti Saarinen.
Ilmoittautuminen 18.5. mennessä mieluiten nettilomakkeella http://www.pkmo.org tai puh. 0400 205 995
Samuli Notko. Retkelle mahtuu mukaan 40 jäsentä. Ilmoittautuneille lähetetään matkakirje ja lasku postissa.
Järjestäjä Samuli Notko Matkat T:mi.
SMTOL METSÄTILANOMISTAJIEN METSÄTAITOKILPAILU LA 14.5.
Tapahtuma järjestetään Evon hienoissa metsämaisemissa Lammilla Hämeenlinnassa. Tämä kilpailu sopii hyvin
kauempana metsästä asuvallekin, koska siellä ei tehdä normaalien metsätaitokisojen suurta leimaustehtävää.
Ilmoittautuminen PKMO:n sihteerille sihteeri@pkmo.org tai 044 2048 049.
METSÄNOMISTAJIEN SM-METSÄTAITOKILPAILU LA 27.8.
Metsäkeskus Häme-Uusimaa järjestää kilpailun Tuuloksessa Hämeenlinnassa. Kilpailukeskuksena toimii
kauppakeskus Tuulonen, josta kilpailijat kuljetetaan bussilla maastoon. Kauppakeskuksen ulkopuolella pidetään
Metsämessut. Paikalle odotetaan 600 kilpailijaa. Jos voit osallistua PKMO:n joukkueessa, ota yhteyttä PKMO:n
sihteeriin Kirsi Uotilaan sihteeri@pkmo.org tai 044 2048 049. Tapahtumasta on enemmän tietoa jo nyt sivulla
http://www.metsataito.fi

JÄSENMAKSUT
Tämän jäsenkirjeen mukana tulee karhulomake niille, jotka eivät vielä ole ehtineet maksaa vuoden 2011
jäsenmaksua. Jos haluat päättää jäsenyytesi tässä yhdistyksessä, niin ota yhteyttä sihteeriin.
PKMO:n jäsenmaksun, retkimaksut ja matkakulut tilaisuuksiin voi vähentää metsäverotuksessa.
Maksamalla jäsenmaksun annat tukesi PKMO:n toiminnalle ja mahdollistat osallistumisesi PKMO:n järjestämiin
tilaisuuksiin. Ethän halua jäädä paitsioon mielenkiintoisesta ja ajankohtaisesta ohjelmasta!

MUIDEN TOIMIJOIDEN JÄRJESTÄMIÄ TAPAHTUMIA
Farmari-näyttely 1-3.6. klo 10-18 Porin Kirjurinluodolla. Pääsylippu 17 euroa. http://www.farmari.net
Tampereen seudun Metsäpäivä 27.8. Ylöjärven liikuntahallissa. Metsäliitto.
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
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