
Aihe: PKMO jäsentiedote: Hyvää aktiivista kesää
Lähettäjä: Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat ry <postitus@pkmo.org>
Päiväys: Sun, 19 Jun 2011 21:12:35 +0300
Vastaanottaja: postitus@pkmo.org

Yhdistyksemme kevätkauden viimeinen retki Bromarviin on takana. Riilahden kartano,
Solbölen tutkimusasema ja Billnäs; kaikki herättivät ansaittua innostusta. Se, että
kevään viimeinen retki on takana, ei kuitenkaan tarkoita sitä, että yhdistyksemme
olisi jo kesälomalla. Lomailun sijasta olemme kesän aluksi tehneet työtä hartiavoimin
kaupunkilaismetsänomistajan asioiden edistämiseksi. Tässä ajankohtaisimmat ja
tärkeimmät aiheemme. Lisätietoja ja linkkejä löydät yhdistyksemme nettisivuilta.

Uusi hallitusohjelma - mitä metsänomistajille?
-----------------

Uusi hallitusohjelma julkaistiin 17.6.2011. Kiinteistöveroa ei ole tulossa
metsämaalle, eikä metsätilamaksuakaan mainita. Edistämisorganisaatioita selvitetään
ja metsänhoitoyhdistyslakia uudistetaan. Myös metsätalouden budjettivaroista
nipistetään.

Metsäkeskusyhteistyö
-----------------

Tärkeäksi aiheeksi kesäkuussa nousi yhdistyksemme yhteistyö metsäkeskusten kanssa.
Nykyinen monen itsenäisen metsäkeskuksen järjestelmä, jossa resurssit jaetaan
metsätilojen sijainnin mukaan, ei ole yhdistyksemme näkökulmasta hyvä. Olemme
kaikkien tai pikemminkin ei minkään metsäkeskuksen aluetta. Meneillään olevan
metsäkeskusuudistuksen innoittamina olemme käyneet useamman kerran neuvotteluja
metsäkeskusten ja ministeriön johtavien virkamiesten kanssa. 17.6 annoimme myös
lausunnon uudesta metsäkeskusasetuksesta maa- ja metsätalousministeriölle. Jokohan
vuonna 2012 yhdistyksemme kuuluu jonkin metsäkeskuksen alueeseen?.

Metsähoitoyhdistysvaalit 2012
-----------------

Toukokuussa pidimme palaveria metsänhoitoyhdistysten pääkaupunkiseudun
palvelutoimiston kanssa. Siinä tärkeimpänä aiheena oli metsänhoitoyhdistysten vaalit
syksyllä 2012. Yhteinen tavoitteemme on, että pääkaupunkiseudulta saadaan runsaasti
hyviä ehdokkaita, joista äänestäjien on helppo valita oma ehdokkaansa. Keinoina on
sekä hyvä tuki ehdokkuudelle, että yhteinen esite, johon pääkaupunkiseudun ehdokkaat
kootaan ja joka jaetaan kaikille pääkaupunkiseudulla asuville metsänhoitoyhdistysten
jäsenille.

Vertaisoppiminen
-----------------

Metsäalan vertaisoppiminen ja sen tehokkuus pulpahti pinnalle huhtikuussa tutkijoiden
symposiumissa Kuusamossa. Olemme nyt tarjonneet yhdistyksemme toimintamallia mukaan
tutkimukseen. Saisikohan toimintatavastamme aikaan brändin?

TaSeMo
-----------------

Kesäkuun alussa vierailimme sisaryhdistyksemme - Tampereen Seudun Metsänomistajat
ry:n (TaSeMo) - luona. TaSeMo on suuri ja vireä yhdistys ja keskustelimme heidän
kanssaan yhteistyöstä. Puhuimme monista asioista aina edunvalvonnasta metsätaitoilun
edistämiseen asti ja kotiin tuomisina oli joukko hyviä ideoita toimintaamme.

JA SOKERI POHJALLA...

Metsäinen vinkki kesäillan viettoon
-----------------

Ruotsinkylässä Tuusulassa - lähietäisyydellä siis - on METLA:n tutkimusmetsiä, joissa
kiertäminen on sekä hyödyllistä että antaa elämyksiä. Reittejä on useampia
esimerkiksi Paratiisimäen puulajireitti tai metsäpolku. Lisätietoja
http://www.metla.fi/metsat/ruotsinkyla/index.htm.
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Lopuksi toivotamme hyvää kesää kaikille jäsenillemme ja palaamme yhdistyksen syksyn
tapahtumiin elokuussa.

-- 

Tämä sähköinen tiedote on lyhyt jäsenkirjettä täydentävä ajankohtaistiedote. Sen
saavat sähköpostiosoitteensa antaneet jäsenet ja se on luettavissa myös yhdistyksemme
nettisivuilla.

Osoitelähteenä jäsenrekisteri. Osoitteenmuutokset voi tehdä vastaamalla tähän
viestiin tai osoitteeseen postitus@pkmo.org.

Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat ry
PL 62, 00101 Helsinki
http://www.pkmo.org
p. 044 2048 049
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