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”PTT: Puun hinta laskee tänä vuonna neljänneksen
Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos (PTT) ennustaa, että puun hinta laskee tänä vuonna noin
neljänneksen. Metsänomistajien puunmyyntitulot puolittuvat 800 miljoonaan euroon. Ensi vuonna
myyntitulojen arvellaan nousevan noin kymmeneksen”.
Maaseudun Tulevaisuus, s.11, 3.4.2009

PUHEENJOHTAJAN UUTISPALSTA
Hyvät jäsenet!
Monenlaisia muutoksen tuulia on ilmassa. Kevät ja kesä ovat hyvää vauhtia tulossa, jo kalenterinkin
mukaan. Yhdistyksen sihteeri vaihtuu. Yhdistystä pitkään (yli 5 vuotta) ja ansiokkaasti palvellut Tuija
Rantalainen lopettaa sihteerinä. Tuijan toiminta sihteerinä on perustunut PKMO:n ja MTK:n 27.10.2003
solmimaan sopimukseen, jolla PKMO on rahallista korvausta vastaan ostanut määritellyt sihteeripalvelut
MTK:lta. MTK on 2.4.2009 irtisanonut sopimuksen. Tuija toimii sihteerinä vielä kuukauden irtisanomisajan. Kiitos Tuijalle yhdistyksen ja jäsenten hyväksi tekemästään työstä. Toivotamme Tuijalle PKMO:n
puolesta hyvää jatkoa. Jatkossa sihteeripalvelut hoidetaan, ainakin toistaiseksi, johtokunnan jäsenten
toimesta työnjakoa muuttamalla. Jäsenet voivat tarvittaessa olla yhteydessä ensisijaisesti
puheenjohtajaan ja varapuheenjohtajaan, joiden yhteystiedot ovat jäsenkirjeen lopussa ja yhdistyksen
kotisivulla. Muuten PKMO:n ja MTK:n yhteistyö jatkuu normaalisti eri muodoissaan.
Puukauppatilanne on viimeisen vuoden aikana heikentynyt suorastaan dramaattisesti. Tällä hetkellä puun
kysyntä on lähes olematonta, tiettyjä puulajeja lukuun ottamatta. Esimerkiksi kesäkorjuukelpoisilla
päätehakkuuleimikoilla on kysyntää, mutta toisaalta tukkipuun hinnat ovat pudonneet noin puoleen
vajaan kahden vuoden takaisista huippuhinnoista. Metsäteollisuustuotteiden kysynnän ja hintatason
heikkenemisellä on ollut ja tulee olemaan voimakkaat vaikutukset puukaupan ohella metsäteollisuuteen
globaalisti.
Muutokset ja heikkeneminen metsätaloudessa sekä taloudessa laajemminkin tulevat kuluvan ja ensi
vuoden aikana heijastumaan erilaisina muutoksina metsäalan eri organisaatioissa, myös valtionhallinnossa.
Metsällisin terveisin
Hannu Santti, puheenjohtaja
TULEVIA JÄSENTILAISUUKSIA
EDUNVALVONNAN TEEMAILTA KE 22.4.2009 KLO 17.15-21.00.
Metsänhoitomaksut, metsänhoitoyhdistykset, metsänhoitoyhdistyksien jäsenet, laki
metsänhoitoyhdistyksistä, PKMO, metsänomistajien liitot, SMTOL, MTK, metsäjäsenet, MTK:n jäsenet,
metsävaltuuskunta, metsäjohtokunta, MMM, EM, metsäkeskukset, metsäteollisuus, suomen sahat,
yhteismetsät, Ahon työryhmä, KMO, puumarkkinat, palvelumarkkinat, kaavoitus, verot,
sukupolvenvaihdos, tuet, kiinteistövero, metsärahastot, puupula, ylikapasiteetti, tuontipuu, itämeren
hinta, halpa kruunu, kestävä hakkuumäärä, metsälaki.
Kuka huolehtii sinun metsätaloutesi tulevaisuudesta? Saatko haluamaasi edunvalvontapalvelua
yksinkertaisesti, tehokkaasti ja kattavasti? Kuunnellaanko sinua? Tule kertomaan mielipiteesi, miten
mielestäsi edunvalvonta pitäisi järjestää, jotta metsänomistajina saisimme äänemme paremmin
kuuluviin. Tilaisuus on lähinnä keskustelutilaisuus, jossa jäsenillä on mahdollisuus lausua mielipiteensä ja
toivomuksensa yhdistyksen tehtävistä ja roolista metsätalouden laajassa edunvalvontakentässä.
Tilaisuuden vetäjänä toimii konsultti Pertti Laine.
Ennen teemaillan alkua Tapiolan metsäpäällikkö Pekka Kokko pitää esityksen Tapiolan palveluista
metsänomistajille ja Melan edustaja esityksen metsänomistajan tapaturma- ja eläkevakuutuksista.
Tilaisuus pidetään Tapiolan pääkonttorissa, Revontulentie 7, Espoo. Tilaisuus alkaa kahvilla klo 17.00.
Sitovat ennakkoilmoittautumiset Tuija Rantalaiselle 17.4. mennessä, p. 020 413 2483 ja 040 8400 850
tai tuija.rantalainen@mtk.fi.
METSOn KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS TI 12.5.2009 KLO 17.00 -19.00
Metsänhoitaja Eero Melantie Ympäristöministeriöstä www.ymparisto.fi/ym tulee kertomaan tilaisuuteen
METSO-ohjelman käytännön toteutuksesta, mm yksityisen luonnonsuojelualueen perustamisesta.
Tilaisuus pidetään Ravintola Pääpostissa, Mannerheiminaukio 1 C, Helsinki. Sisäänkäynti Sanoma-talon
puolelta. Sitovat ennakkoilmoittautumiset Tuija Rantalaiselle 8.5. mennessä, p. 020 413 2483 ja 040
8400 850 tai tuija.rantalainen@mtk.fi
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TAIMIKON TARKASTUSRETKI TO 28.5.2009 KLO 15.30-21.00
Retki on Metsänomistajien palvelutoimiston järjestämä www.mhy.fi/mhy/ajankohtaista/fi_FI/tapahtumia/
ja suuntautuu MHY Uusimaan alueelle. Lähtö retkelle tapahtuu bussilla Töölön kisahallin parkkipaikalta.
Ennakkoilmoittautumiset retkelle torstaina 5.5. alkaen p. 020 413 2495/020 413 2496
TUTKIMUS METSÄNOMISTAJILLE
Pohjois-Karjalan AMK, Metsä- ja puutalouden markkinoin koulutusohjelman opiskelijat Mika Keskisalo ja
Aleksi
Asikainen,
tekevät
opinnäytetyönään
markkinointitutkimuksen
pääkaupunkiseudun
metsänomistajien palvelutarpeesta sekä yleisestä metsätietämyksestä.
Työn toimeksiantaja on FeelForest Oy, www.feelforest.fi/. Tutkimukseen osallistuminen tapahtuu netin
kautta. Valitettavasti emme ole saaneet vielä linkkiä tutkimussivulle, mutta lähetämme sen kaikille niille,
joiden s-postiosoitteet yhdistyksellä on tiedossa. Linkki päivitetään yhdistyksen kotisivuille.
Osallistuminen tutkimukseen on luonnollisesti vapaaehtoista, mutta edesauttaa tutkimuksen
edustavuutta ja samalla opiskelijoiden opinnäytetyön valmistumista.
YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Johtokunta on todennut, että yhdistyksen säännöt kaipaavat ajantasaistamista. Osasta johtokunnan
jäseniä muodostettu työryhmä on tehnyt luonnoksen uusista säännöistä. Luonnos on luettavissa ja
kommentoitavissa yhdistyksen kotisivulla. Sääntöjen lopullinen muutos vaatii luonnollisesti yhdistyksen
kahden kokouksen hyväksymisen.
YHTEISTYÖSOPIMUS VERONMAKSAJAIN KESKUSLIITTO RY:N KANSSA
Suomen Metsätilanomistajien Liitto ry, johon PKMO:kin kuuluu, on solminut täksi vuodeksi
yhteistyösopimuksen Veronmaksajain Keskusliitto ry:n kanssa. Uskomme, että sopimuksesta on hyötyä
myös yhdistyksemme jäsenille. Sopimuksen mukaan PKMO luovuttaa kerran Veronmaksajain
Keskusliitolle yhdistyksen osoitteiston Veronmaksajain keskusliiton postitusta varten. Lisäksi sopimus
mahdollistaa Veronmaksajain Keskusliitolle ja PKMO:lle järjestää tänä vuonna yhteinen veroasioita
koskeva tilaisuus.
JÄSENMAKSUT
Jäsenkirjeessä 2/2009 oli mukana tilisiirtolomake vuoden 2009 jäsenmaksusta. Olethan muistanut
maksaa jäsenmaksusi – näin varmistat osallistumisoikeuden yhdistyksen tilaisuuksiin! Käytä
aina viitenumeroa jäsenmaksua maksaessasi. Viitenumero on painettuna tilisiirtoon. Viitenumeron
käytöllä voimme hoitaa jäsenmaksukirjanpidon automaattisesti. Vuonna 2009 jäsenmaksu on entinen eli
20 euroa. Jäsenmaksu on vähennyskelpoinen metsäverotuksessa.

TAPAHTUMIA METSÄNOMISTAJILLE PÄÄKAUPUNKISEUDULLA
Etelä-Suomen erämessut 17.-19.4.2009, Myyrmäen Urheilupuisto, Vantaa.
www.eramessuille.fi
Pääkaupunkiseudun Metsäpäivä Luonnonhoitokorttiin valmentava koulutus 2.-3.4.,
7.-8.5.ja 28.-29.5.2009 Evolla, Hämeen Ammatti-instituutti. Tiedustelut
marja.niinivuori@hamk.fi
HALUATKO JÄSENKIRJEESI SÄHKÖPOSTILLA?

Jos jatkossa haluat jäsenkirjeesi sähköisesti, ilmoita s-postiosoitteesi nettisivujen
palautelomakkeen kautta, kiitos.
Seuraa yhdistyksen kotisivuja www.paakaupunkiseudunmetsanomistajat.fi
KIITOS
Kiitos arvokkaista vuosista kanssanne hyvät PKMO:ien jäsenet. Työni jatkuu metsänomistajien
parissa MTK:n järjestöryhmässä jäsensihteerinä. Tapaamme jatkossakin metsällisissä
merkeissä ja toivon voivani paremmin palvella teitä kaikkia MTK:n jäseninä.
Tuija Rantalainen, jäsensihteeri, MTK
PÄÄKAUPUNKISEUDUN METSÄNOMISTAJAT RY:N JOHTOKUNTA V. 2009
Nimi
puh.
Hannu Santti, pj
040 826 2107
hannu.santti@santti.pp.fi
varajäsenet
Jaana Korpi
040 755 9296
Juha Olkinuora
Marjatta Palmroth
0400 600 242
Kyllikki Arohonka
Pertti Saarinen
040 501 0043
Mikko Vihonen
Marja-Leena Salmi
050 522 4851
Sirkka Suomi-Vihonen, vpj 0400 511 754

050 64 536
050 522 2842
050 589 8022
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