1
JÄSENKIRJE 4/2010

4.8.2010

http://www.pkmo.org
LÄMPENEVÄÄ PUUKAUPPAA
Olemme saaneet nauttia poikkeuksellisen pitkästä ja kuumasta hellejaksosta. Itse olen yrittänyt laittaa
tätä hellejaksoa syvälle mieleni termospulloon, niin että marraskuun räntäsateissa voisin ottaa siitä
pienet vahvistavat huikat. Helteiden huonona puolena ovat olleet ukkosmyrskyt, jotka aiheuttivat
ikävyyksiä osalle jäsenistämme.
Myös puukauppa on kevään ja kesän aikana reippaasti lämmennyt. Erityisenä ilonaiheena on ollut sellun
ja paperin tilanteen paraneminen monen vuoden hiljaiselon jälkeen. Näyttää siltä, että kysyntää on nyt
niin tukki-, kuitu- kuin energiapuullekin. Puumarkkinatkin ovat toimineet juuri niin kuin markkinoiden
kuuluu eli nousevat hinnat ovat saaneet myyjät liikkeelle ja kauppoja tehdään ennätystahtia.
Mieleeni tulee taas riehakas puukauppavuosi 2007 ja mietin, miksi puukaupan määrät vaihtelevat paljon
enemmän kuin puun todellinen tarve ja hakkuiden määrät? Olisiko metsänomistajan kannalta parempi,
jos kauppojen ja puun käytön määrät vastaisivat paremmin toisiaan? Vaikka kokeehan siinä jonkinlaista
onnistumisen riemua, jos onnistuu tekemään kaupat hyvien hintojen aikana ja onhan sillä suuri
taloudellinen merkitys. Tähän asiaan voimme palata yhdistyksemme lokakuun kokouksessa, jossa
teemana on puumarkkina.
Yhdistyksemme nettisivuja on kevään kuluessa uudistettu ja olemme ottaneet käyttöön jäsenkirjeen
rinnalle sähköpostitiedotteen. Tämä sähköinen tiedote on lyhyt jäsenkirjettä täydentävä
ajankohtaistiedote. Sen saavat sähköpostiosoitteensa antaneet jäsenet ja se on luettavissa myös
yhdistyksemme nettisivuilla. Kannattaa siis antaa sähköpostiosoite jäsentietoihin.
Syksyn aloitamme iltaretkellä, jossa aiheena on mm. taimikon varhaishoito. Itse pidän taimikonhoitotyötä
vaikeimpana ja antoisimpana metsätalouden työnä. Periaatteet ovat yksinkertaiset, mutta todellisuus on
hämmästyttävän moninainen. Eikä koskaan tule täysin oppineeksi.
Syyskuun loppupuolella teemme pidemmän kokopäiväretken Länsi-Uudellemaalle. Retken päiväksi on
valittu lauantai, jotta mahdollisimman monet niistä jäsenistämme, joita leipätyö sitoo arkipäivisin,
pääsevät mukaan. Sisällön puolesta lauantain käyttäminen tähän retkeen
varmasti maksaa vaivan.
Syyskuun alkuun osuu myös perinteinen Pääkaupunkiseudun Metsäpäivä,
jossa olemme vahvasti läsnä sekä omalla osastolla että
paneelikeskustelussa. Tule mukaan vaihtamaan ajatuksia ja kuulumisia.
Ja muistakaa nauttia elokuun pehmeistä öistä toivoo
Jaakko Temmes
puheenjohtaja

TILAISUUKSIA JÄSENILLE
LOPPUKESÄN METSÄRETKI NASTOLAAN KE 1.9. KLO 15.30
Maastokohteella aiheina ovat varhaistaimikonhoito (metsuri paikalla) ja energiapuunkorjuu
(kannonnosto, kone paikalla). Makkaran paistoa ja nuotiokahvit. Metsäretki on ilmainen ja se tehdään
yhteistyössä UPM Metsän kanssa.
Lähtö Töölön kisahallin pysäköintialueelta (Oopperan puoleinen pää) klo 15.30. Paluu samaan paikkaan
arviolta klo 21. Ilmoittautuminen 23.8. mennessä mieluiten nettilomakkeella http://www.pkmo.org/ tai
puh.044 2048 049.
METSÄRETKI BROMARVIIN LA 18.9. 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.
Mielenkiintoisia tutkimusmetsiä esittelee mti Kaija Puputti.
Solbölen tutkimuspuisto http://www.metla.fi/metsat/solbole/tutkimuspuisto/index.htm
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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
Retken hintaan sisältyy lohikeitto Vanhassa tallissa Riilahdessa ja kahvi Solbölessä.
Mahdollinen erikoisruokavalio tulee ilmoittaa etukäteen yhdistyksemme sihteerille.
Lähtö Bromarviin Töölön kisahallin pysäköintialueelta
(Oopperan puoleinen pää) klo 8.30 Pekolan linja-autolla.
ILMOITTAUTUMINEN RETKILLE KÄY
Osanottomaksu jäsenille 27 euroa ja ei-jäsenille 47 euroa.
NYT HELPOSTI YHDISTYKSEN
Etusija jäsenillä.
NETTISIVUILTA.
Ilmoittautuminen 9.9. mennessä mieluiten nettilomakkeella
http://www.pkmo.org/ tai puh. 044 2048 049.
SAMALLA VOIT PÄIVITTÄÄ
Retkimaksu tulee maksaa 9.9. mennessä PKMO:n tilille
SÄHKÖPOSTI-OSOITTEESI.
155530-102096 käyttäen viitettä 2228.
PKMO:N SYYSKOKOUS TI 26.10. KLO 18.00
Yhdistyksemme syyskokous pidetään Metsäliiton auditoriossa, Revontulentie 6, Espoo. Alustusten aiheena
on Puumarkkinoiden toiminta. Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumisohjeet myöhemmin.
METSÄNOMISTAJIEN SM-METSÄTAITOKILPAILU LA 28.8.
Pirkanmaan metsäkeskus järjestää kilpailun Lempäälässä. Kilpailukeskuksena toimii Ideapark, josta
kilpailijat kuljetetaan bussilla maastoon. Ilmoittautumiset 9.8. mennessä PKMO:n sihteerin kautta
sihteeri@pkmo.org tai 044 2048 049. Kilpailupäivänä Ideaparkissa on myös muuta metsäistä ohjelmaa.
Kilpailuun odotetaan 500 osanottajaa. Kilpailusta löytyy enemmän tietoa sivulta http://www.metsataito.fi

MUIDEN TOIMIJOIDEN JÄRJESTÄMIÄ TAPAHTUMIA
Pääkaupunkiseudun metsäpäivä 4.9. klo 9-16 Espoon Tapiolassa Revontulentiellä. Päivän ohjelma
löytyy sivulta http://www.metsaliitto.fi
Metsään –peruskurssi ja –jatkokurssi alkavat 21.9. ja 22.9. 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
Koko perheen metsäpäivä 25.9. Espoon Oittaalla. http://www.kokoperheenmetsapaiva.fi/
Maakunnan metsäpäivä 8.10. Mäntsälässä Saaren kartanolla. Metsäkeskus Häme-Uusimaa.
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
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