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Metsämessut ovat nyt takanapäin. Ne jotka eivät pää sseet käymään messuilla ja yhdistyksemme osastolla,
voivat vielä aistia tunnelmia katsomalla nettisivui ltamme muutaman kuvan ja yhdistyksemme esityksen
metsälavalla.

Muutenkin vauhti on nyt kova metsäalalla - on biota loutta, uusia tehdashankkeita ja monenlaisia ideoit a
esitetään. Kaamoksesta ei ole tietoakaan.

PKMO:n syyskokous ke 19.11.
---------------
Mikä muuttuu metsänhoitoyhdistyksissä vai muuttuuko  mikään? Miksi joulukuussa vielä maksetaan
metsänhoitomaksua? Mitä maksetaan ensi vuonna ja mi lloin? Mitä metsänomistajan tulee tehdä?
Metsänhoitoyhdistysten muutoksesta ja metsänomistaj an edunvalvonnasta on yhdistyksemme syyskokouksessa
kertomassa MTK:n metsäjohtaja Juha Hakkarainen. Jos  vielä haluat mukaan, niin ilmoittaudu välittömästi
nettisivuillamme.

AJANKOHTAISIA UUTISIA JA JULKAISUJA

Kaksi uutta metsäalan mielipidekirjaa julkaistiin v iime viikolla Metsäpäivien yhteydessä.

Metsävisio 2014
---------------
Tässä mielipidekirjassa joukko Metlan (Metsäntutkim uslaitos) tutkijoita antaa kevään tuleville
hallitusneuvottelijoille ideoita hallitusohjelmaan ja metsäalaa koskeviin politiikkaohjelmiin mm.
puuntuotannon tukiin, metsäverotukseen ja metsäpalv eluihin liittyen.
http://www.metla.fi/tiedotteet/2014/2014-11-06-mets avisio2014.htm

Hakata vai säästää?
---------------
Suomen metsäyhdistyksen julkaisemassa mielipidekirj assa kerrotaan, että yhteiskunnalle on sekä mahdoll ista
että suositeltavaa lisätä samanaikaisesti sekä puus toa että hakkuita. Tämä on hyvin edullinen ratkaisu ,
sillä metsien käyttö maksaa tällöin itse itsensä ki rjassa perustellaan. Kirjan ovat kirjoittaneet
Helsingin yliopiston ympäristönsuojelun professori Pekka Kauppi ja Suomen Metsäyhdistyksen viestinnän
suunnittelija Hannes Mäntyranta.
http://www.smy.fi/artikkeli/metsakakku-kasvaa-oikei n-syomalla/

Metsään uutiskirje 11/2014
---------------
Metsäkeskukselta on ilmestynyt uusi sähköinen uutis kirje. Aiheena mm. vinkit metsätöiden tilaamiseen.
http://us7.campaign-archive2.com/?u=b63e8d5b2391636 755d560059&id=3fa9495314&e=31b3d0b544

Käpy - metsäpolitiikan uutiskirje, lokakuu 2014
---------------
Maa- ja metsätalousministeriö on julkaissut metsäal an tiedotteensa lokakuussa. Aiheena mm. biotalous.
http://sly3.innoctus.com/mmm-kapy/forward/385/40629

-- 

Tämä sähköinen tiedote on lyhyt jäsenkirjettä täyde ntävä ajankohtaistiedote. Sen saavat
sähköpostiosoitteensa antaneet jäsenet ja se on lue ttavissa myös yhdistyksemme nettisivuilla.

Osoitelähteenä jäsenrekisteri. Osoitteenmuutokset v oi tehdä vastaamalla tähän viestiin tai osoitteesee n
postitus@pkmo.org .
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