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HÄMÄRIÄ PUUHIA
Yksi syksyn mukavia iltaharrastuksia on istua kynttilän valossa ja antaa ajatuksen vaeltaa.
Tätä jäsenkirjettä ajatellessani mieleeni tuli puukauppa – syyskokouksemme teema. Aihe on kokouksen
jälkeenkin tullut minulle jatkuvasti vastaan. On ollut juttua mm. puukaupan indekseistä, puutorista,
verohelpotuksen päättymisestä, puun panttaamisesta ja kysynnän hiipumisesta.
Vapaa hinnanmuodostus on ollut käytössä puumarkkinoilla jokseenkin yhtä kauan kuin mitä itse olen ollut
puuntuottajana. Koko sen ajan puumarkkinoilla on ollut heikko työrauha eli puumarkkinoihin on yritetty
vaikuttaa monenlaisin järein julkisuuden ja politiikan keinoin. Konkreettinen esimerkki niistä on vuoden lopussa
päättyvä verohuojennus, jonka toivon jäävän viimeiseksi laatuaan.
Kutsuisin näitä temppuja vedätykseksi. Niillä kuvitellaan saatavan etua itselle, mutta samalla tehdään häiriöitä
markkinoille ja luottamus markkinoiden toimintaan laskee. Millähän kaiken tämän aktiivisuuden ja pelin
markkinoiden hämärällä puolella saisi käännettyä markkinoiden avoimuutta, luotettavuutta ja tasapuolisuutta
kehittäväksi toiminnaksi?
Hyviä tiedossa olevia kehittämisaiheita on lukuisia: hintaindeksit, puutori, puupörssi ja lempiteemani
kokorunkokauppa sekä hakkuuaikojen lyhentäminen. Siinä olen kyllä optimisti, että vuosien varrella on selvästi
tapahtunut oppimista. Hyvin toimivien puumarkkinoiden arvostus on minusta nousussa ja hyvä niin. Ei muuta
kuin kääritään hihat ylös ja keskitytään parantamaan markkinoiden toimintaa eikä sotkemaan niitä.
Yhdistyksemme syyskokous pidettiin lokakuussa ja paikalla oli lähes 60 jäsentä. Johtokunnan varsinaisiksi
jäseniksi valittiin Jaana Korpi ja Esko With sekä varajäseneksi valittiin Marjatta Palmroth.
Seuraavana yhdistyksemme isona ponnistuksena ovat Helsingissä pidettävät metsämessut. Olemme paikalla
omalla osastolla ja puheenvuorolla messujen seminaarissa. Ja jäsenetuna on kirjeen mukana lippu
metsämessuille. Messuosastomme on myös kohtaamispaikka meille kaikille jäsenille – siellä voimme tavata
toisiamme ja vaihtaa ajatuksia.
Heti itsenäisyyspäivän jälkeen vuorossa on iltatilaisuus, jossa kirkastetaan viranomaisten
roolia metsätaloudessa. Jo sana viranomainen nostaa meiltä helposti karvat pystyyn, mutta
siinäkään asiassa ei kannata luottaa ennakkoluuloihinsa, vaan ottaa selvää.
Nähdään messuilla toivoo
Jaakko Temmes, puheenjohtaja

TILAISUUKSIA JÄSENILLE
JÄSENILTA TI 7.12. klo 18-20
Ovet aukeavat klo 17.30 ja Tapio tarjoaa kahvit. Tilaisuudessa on saatavilla Metsäkustannuksen kirjoja.
Onko viranomaisista haittaa vai hyötyä?
Mihin metsänomistaja tarvitsee viranomaisia? Mitä eri palveluluukkuja on olemassa ja milloin sekä mistä
asiasta kunkin luukun kanssa asioidaan? Ja mitä muutoksia on tulossa?
Mikä on Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio?
Johtaja Ritva Toivonen, Tapio
Maa- ja metsätalousministeriön rooli metsätalouden ohjaajana
Metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen, Maa- ja metsätalousministeriö
Metsäkeskukselle tehtävät ilmoitukset ja hakemukset, teenkö itse vai teetänkö?
Esittelijä Mikko Kallioinen, Metsäkeskus Häme-Uusimaa
Miten yksityismetsistä kerätään tietoa ja miten sitä käytetään?
Neuvonnan asiantuntija Suvi Karjula, Tapio
Ilmoittautuminen 1.12. mennessä mieluiten nettilomakkeella http://www.pkmo.org/ tai puh. 044 2048 049.
Paikka on lähellä Malmin asemaa: Tapion sali, Soidinkuja 4, A-porras, Helsinki. Lähijunat I, K, N, ja T.
http://www.tapio.fi/yhteystiedot
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METSÄMESSUT 26-28.11.
Tämän jäsenkirjeen mukana tulee kaikille jäsenille kutsukortti, jolla pääsee ilmaiseksi sisään.
Perjantai-iltapäivän messuseminaarin aihe on Voiko metsää hoitaa verkossa – sähköiset palvelut oman metsän
hoitoon alkaen klo 13.00. Puheenjohtajamme Jaakko Temmes pitää seminaarin viimeisen puheenvuoron Miten
hoidan metsääni verkossa: Ruusuja ja risuja verkkopalveluille klo 16.00-16.20.
Messuseminaarit pidetään seminaaritilassa hallissa 1 lähellä yhdistyksemme osastoa 1d6.
Tapahtuma järjestetään Helsingin Messukeskuksessa ja se on avoinna pe klo 9-18 ja la-su klo 10-18.
http://www.helsinginmetsamessut.fi/
Fixteri Oy hakee metsänomistajia testaamaan uudenlaista palveluideaansa Metsämessujen osastolla 1e8.
Lauantain ja sunnuntain ensimmäiset 15 testaajaa saavat palkkioksi Metsäkustannuksen kirjalahjan (arvo
n.30€). Lisätietoa: toimitusjohtaja Minna Lappalainen puh. 040 705 4395, minna.lappalainen@fixteri.fi,
http://www.fixteri.fi

MUIDEN TOIMIJOIDEN JÄRJESTÄMIÄ TAPAHTUMIA
Paperi vai digi? 24.11. klo 17.30-20 keskustelutilaisuus, UPM:n pääkonttori, Eteläesplanadi 2, Helsinki
Lisätiedot ja ilmoittautuminen 18.11. mennessä anneli.taavila@upm.com tai 020 416 0002
Metsäpäivät 25-26.11. Helsingin messukeskuksen kongressisiivessä; pääsymaksu 180+alv, eläkeläiset -60%,
opiskelijat 25€; Suomen Metsäyhdistys http://www.metsapaivat.fi/
Jalopuun kasvatus, metsätuhot ja vakuuttaminen 14.12. klo 17.30-19.30 MTK, Simonkatu 6, Helsinki
Ilmoittautuminen palvelutoimisto@mhy.fi tai 020 413 2495 Metsänhoitoyhdistykset http://www.mhy.fi/
Metsänomistajan Talvipäivä 29.1. klo 10-16 Tiedekeskus Heurekassa Vantaalla
Ohjelma tulee sivulle http://www.metsatieto.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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