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Näin talven kääntyessä kevääksi on muitakin muutoks ia ilmassa. Toisin kuin tulevat säät, alla
oleviin asioihin voi ja kannattaa vaikuttaa.

ENNAKKOTIETO: VUOSIKOKOUS MA 25.3.
---------------

Yhdistyksemme vuosikokous on maanantaina 25.3. Lait a ilta allakkaan. Lisää asiasta seuraavassa
jäsenkirjeessä.

VEROJEN KIRISTYKSIA TIEDOSSA
---------------

Maaliskuussa hallitus sopii uusista budjettikehyksi stä. Meille on luvassa lisää keppiä ja
vähemmän porkkanaa. Esillä ovat metsänomistajaa kos kien arvatenkin mm. metsätilamaksu,
kiinteistövero, pinta-ala vero, pääomatulovero ja s en progressio ja yhteismetsien veroaste.
Jos haluamme vaikuttaa ratkaisuihin, on vaikuttamis en paikka nyt.

Valtion rahan tarpeen voi ymmärtää. Vaikeampi on ym märtää metsäteollisuuden ajamaa
metsätilamaksua tai paluuta pinta-alaverotukseen. M iten metsäteollisuuden etu voisi olla
häiriöiden aiheuttaminen puumarkkinoille ja kohoava t puun tuotannon kustannukset? Esillä ollut
kiinteistövero ei olisi sen parempi: uusia kustannu ksia metsätalouteen ja vieläpä kuntien
rahastusautomaatin muodossa.

Vaikutetaan yhdessä asioihin niin, että tehtävät pä ätökset pikemminkin kannustavat kuin
kuristavat elinkeinoamme. Yhdistyksemme on jo mukan a vaikuttamassa ja toivomme myös teidän
apuanne. Lähestykää vaikkapa omaa kansanedustajaann e asiassa.

Lisätietoa aiheesta mm.

http://www.hs.fi/paivanlehti/talous/Ministerit+hark itsevat+mets%C3%A4maksua/a1360646457129

http://www.mtk.fi/ajankohtaista/uutiset/paauutinen/ fi_FI/Ei_metsatilamaksulle/

ONKO UUSI METSÄLAKI NYT HYVÄ?
---------------

Uusi metsälakiluonnos on lausuntokierroksella. Pidä mme lakiehdotusta hyvänä, sillä se tuo
lisää päätösvaltaa ja vaihtoehtoja metsänomistajall e. Luontojärjestöjen kritiikkiä pidämme
liioiteltuna, varsinkin kun kyseessä on metsälaki e ikä luonnonsuojelulaki.

Vaikka et itse haluaisi tai ehtisi syventyä lakitek stiin, kannattaa lukea luonnoksen alussa
oleva perusteluosa (luvut 1 ja 2, yhteensä 7 sivua) . Perusteluosassa on hyvä yhteenveto
muutosten perusteista ja vaikutuksista.

Yhdistyksemme osallistuu lausunnon tekemiseen liitt omme kautta. Toimita mahdolliset omat
kommenttisi lakiehdotuksesta yhdistyksemme hallituk sen jäsenille 8.3. mennessä.

Lisätietoja aiheesta mm.

Hallituksen esitys metsälain ja rikoslain muuttamis esta:
http://www.mmm.fi/attachments/mmm/lausuntopyynnot/6 EH4q2JkE
/Hallituksen_esitys_metsalain_ja_rikoslain_muuttami sesta_luonnos.pdf

Asetusluonnos metsien kestävästä hoidosta ja käytös tä:
http://www.mmm.fi/attachments/mmm/lausuntopyynnot/6 EH4ufKEH
/Asetusluonnos_metsien_kestavasta_hoidosta_ja_kayto sta.pdf

MAASTOLIIKENNENLAKIA UUDISTETAAN - VAIKUTA!
---------------

Miten suhtaudut moottorikelkkailuun tai mönkijällä ajoon metsässäsi? Voiko kelkkailu haitata
metsätaloutta tai päinvastoin? Tarvitaanko ajamisee n aina lupa? Miten kelkkareittejä
perustetaan? Mm. näitä asioita laki käsittelee. Vai kuta osallistumalla keskusteluun ja
kertomalla mielipiteesi. Aikaa on maaliskuun loppuu n.

http://www.suomijoukkoistaa.fi/
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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
osoitteeseen postitus@pkmo.org .

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