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HOLHOUKSEN ALLA
Kesän kääntyessä syksyksi näyttää puun piristynyt kysyntä jatkuvan. Joitakin merkkejä on
sahatavarapuolen hiljenemisestä ja sellun hinnan laskusta, mutta toivotaan puun kysynnän perusvireen
säilyvän silti hyvänä.
Metsänkäsittelyn vaihtoehtoja pohtiva Maa- ja metsätalousministeriön työryhmä käynnisti työnsä
syyskuussa ja yhdistyksemme on mukana työryhmässä. Työ on jatkoa ministeriön seminaarille ja
kansalaiskeskustelulle. On hyvä, että ministeriö pitää asiaa liikkeessä, sillä asialla on paljon merkitystä
kaikille metsäalan osapuolille.
Metsänomistajana en näe syytä kiihkoilla vallitsevan tai uusien kasvatusmallien puolesta, vaan toivotan
uudet vaihtoehdot ja palvelut lämpimästi tervetulleiksi vanhojen rinnalle. Metsänhoidossa tuskin on yhtä
lopullista totuutta ja metsänomistajienkin tavoitteet ja halut ovat erilaisia.
Kasvatusmalleja enemmän minua ihmetyttää tarve holhota metsänomistajaa kirjaamalla metsänhoidon
yksityiskohdat lakiin. Varmaankin puoli vuosisataa sitten oli selvää miksi lakeja tarvitaan, mutta nyt
edetään vanhasta muistista ja ehdotetaan aina vain lisäyksiä lakiin. Metsänhoidon väljennyksien tulisi
näkyä lakien yksinkertaistumisena, mutta pelkään, että tapahtuu juuri päinvastoin.
Sääntely lakien avulla tuottaa takuuvarmasti kustannuksia ja byrokratiaa, mutta tuottaako se hyötyä? Ja
pitääkö metsänomistajaa holhota ja kenen etuja ajaen? Siinä on tiukkaa pohdittavaa myös työryhmälle.
Viime jäsenkirjeen jälkeen olemme lähettäneet kaksi ajankohtaistiedotetta
sähköpostilla. Ajankohtaisia asioita on ollut esillä myös nettisivullamme.
Kannattaa siksi antaa sähköpostiosoite jäsentietoihin ja seurata nettisivuja.
Tulemme olemaan esillä myös Metsämessuilla marraskuun lopulla ja joulukuun
pimeään iltaan suunnittelemme tilaisuutta metsäalan organisaatioiden
muutoksesta. Näihin molempiin asioihin palaamme tarkemmin seuraavassa
jäsenkirjeessämme marraskuussa.
Nähdään syyskokouksessa
Jaakko Temmes
puheenjohtaja

TILAISUUKSIA JÄSENILLE
SYYSKOKOUS TI 26.10. KLO 18.00
Yhdistyksemme syyskokous pidetään ti 26.10.2010 klo 18.00 Metsäliiton auditoriossa, Revontulentie 6,
Espoo. Aloitamme kokouksen puumarkkinateemalla.
Toimivatko puumarkkinat hyvin ?









mitä muutoksia puukaupassa ja puumarkkinoilla on tapahtunut lyhyellä ja pitkällä aikavälillä?
miten puukaupan määrät ovat muuttuneet ja vaihdelleet?
haittaavatko puukaupan määrien vaihtelut markkinoiden toimintaa?
onko puu liian kallista vai halpaa?
onko pula myyjistä vai ostajista?
mistä laaduista on pula ja kasvatetaanko niitä nyt enemmän?
miten päästään pitkäjänteisempään puukauppaan ja onko se tarpeen?
onko puupörssi askel parempaan?
Alustajina puumarkkinoiden asiantuntijat:
Metsäpalvelupäällikkö Tapio Tilli OP-keskuksesta
Puunhankintajohtaja Yrjö Perälä Metsäliitosta

Ilmoittautuminen syyskokoukseen 21.10. mennessä mieluiten nettilomakkeella http://www.pkmo.org/
tai puh. 044 2048 049. Tilaisuuden ohjelmasta on tarkemmin erillisessä kokouskutsussa. Tervetuloa!
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METSÄMESSUT 26-28.11.
Yhdistyksemme on tehnyt sopimuksen aktiivisesta osallistumisesta Metsämessuille.
Kaikille jäsenille postitetaan seuraavan jäsenkirjeen mukana kutsukortti, jolla pääsee ilmaiseksi sisään.
Voit tulla osastollemme keskustelemaan yhdistyksen toiminnasta ja tuoda ystäväsi liittymään jäseniksi.
Puheenjohtajamme Jaakko Temmes pitää puheenvuoron metsänomistajan näkökulmasta perjantaiiltapäivän messuseminaarissa, jonka aiheena on Voiko metsää hoitaa verkossa – sähköiset palvelut oman
metsän hoitoon.
Osastollemme kaivataan myös päivystäjiä: jos voit tulla pariksi tunniksi juttelemaan jäsenyyttä
harkitsevien kanssa, niin ole yhteydessä sihteeriin.
Tapahtuma järjestetään Helsingin Messukeskuksessa ja se on avoinna pe klo 9-18 ja la-su klo 10-18.
http://www.helsinginmetsamessut.fi/
PKMO:N JÄSENILTA TI 7.12. KLO 18.00
Joulukuussa vietämme jäseniltaa Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion tiloissa Malmilla.
Illan aiheena on metsäalan organisaatioiden muuttuminen.
Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumisohjeet seuraavassa jäsenkirjeessä ja nettisivulla.

MUIDEN TOIMIJOIDEN JÄRJESTÄMIÄ TAPAHTUMIA
Maakunnan metsäpäivä 8.10. Mäntsälässä Saaren kartanolla. Metsäkeskus Häme-Uusimaa.
http://www.metsakeskus.fi/
Sukupolvenvaihdos 26.10. klo 17.30-19.30 Porthania, sali P II, Yliopistonkatu 3, Helsinki.
Metsänhoitoyhdistykset http://www.mhy.fi/
Metsään-peruskurssi viikonloppukurssina 30-31.10. Tampereella, Pirkanmaan metsäkeskus.
http://www.metsakeskus.fi
Jalopuun kasvatus, metsätuhot ja vakuuttaminen 14.12. klo 17.30-19.30 Metsänhoitoyhdistykset
http://www.mhy.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

JÄSENMAKSUT
Tämän kirjeen mukana tulee jäsenmaksulomake niille, jotka eivät vielä ole maksaneet vuoden 2010
maksua. Jäsenmaksun, retkimaksut ja matkakulut tilaisuuksiin voi vähentää metsäverotuksessa.
PKMO:n järjestämät tilaisuudet ja jäsenedut on tarkoitettu vain jäsenmaksun maksaneille.
Jos kuitenkin haluat päättää jäsenyytesi tässä yhdistyksessä, ota yhteyttä sihteeriin.
Mutta ethän halua jäädä paitsioon mielenkiintoisesta ja ajankohtaisesta ohjelmasta!
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