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     JÄSENKIRJE 3/2008 
     19.05.2008 
www.paakaupunkiseudunmetsanomistajat.fi 

 
 
”Metsätiloilta jäi verohelpotus saamatta. `Hallituksen tavoitteena on aidon yritystoiminnan tukeminen. 
Suomi on täynnä pk-yrityksiä, joissa yrittäjä lähestyy eläkeikää. Hallituksen lakiesitys helpottaa niiden 
sukupolvenvaihdoksia`, sanoi valtiovarainministeri Jyrki Katainen (KOK). Kataisen mukaan 
metsätalouden harjoittajien asemasta on käyty paljon keskustelua. Hän kertoo itse ehdottaneensa, että 

aidot metsätalousyrittäjät olisivat huojennuksen saaneet”. 
Maaseudun Tulevaisuus 15.5.2008, s. 13. 
 

PUHEENJOHTAJAN UUTISPALSTA 
 
Hyvät jäsenet! 

 
Kesä on hyvää vauhtia saapumassa, vaikka pientä takapakkia lämpötilojen suhteen on tullutkin. 
Istutukset ovat tällä hetkellä monen metsänomistajan kohdalla ajankohtaisia. Pientä epävarmuutta 
tuo erityisesti etämetsänomistajille hallituksen hakusessa oleva metsäpolitiikka. Hallituksen tänä  

keväänä tekemät ja tiedossa olevat päätökset tuskin turvaavat riittävästi puun saannin teollisuudelle.  
Oma lukunsa on hallituksen esitys perintö- ja lahjaverolain muutoksesta, missä puhtaat metsätilat ja  
samalla myös metsätalousyrittäjät jätetään verohelpotusten ulkopuolelle jopa hallitusohjelman 

vastaisesti.  
Hallituksen päätöksistä ja kaavailuista riippumatta metsän hoito on pitkäjänteistä työtä, joka on  
kuitenkin syytä tehdä ajallaan metsänomistajan kannalta parhaan tuloksen saamiseksi. 
 
Hyvää ja antoisaa kesää kaikille jäsenille ja heidän läheisilleen erityisesti metsäasioiden parissa! 
 
Lämpimin terveisin 

Hannu Santti 
 
KESÄRETKI LOHJALLE METSÄLIITON PUUTEOLLISUUDEN KERTOPUUTEHTAALLE MA 2.6.2008 
Metsäliitto on kutsunut pääkaupunkiseudun metsänomistajien jäsenet vieraikseen Lohjan 
kertopuutehtaalle ma 2.6.2008. Ohjelmassa kertopuutehtaalla on Metsäliiton esittely maittavien kahvien 
kera, puumarkkinakatsaus ja tehdasesittely. Mahdollisuuksien mukaan tutustumme paluumatkalla 

puunkorjuu työmaahan.  

Retkelle lähdetään Töölön kisahallin pysäköintialueelta (Oopperan puoleinen pää) klo. 13 Polarbussin 
bussilla. Kokoontuminen (sihteeri paikalla) klo 12.45 ja bussi lähtee klo 13, takaisin Helsingissä bussi on 
noin klo 18.30.  
Sitovat ilmoittautumiset sihteerille viimeistään 29.5.2008 klo 16.00 mennessä, tuija.rantalainen@mtk.fi, 
p. 020 413 2483 tai 040 840 0850. Yhdistys tarjoaa bussimatkan, joten retki on jäsenille ilmainen. 
Mukaan retkelle mahtuu 50 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.  

Tervetuloa yhteiselle kesäretkelle! 
 
METSÄNHOITOYHDISTYSTEN VALTUUSTOVAALIT 24.10. – 14.11.2008 
Ehdokasasettelu valtuustovaaleihin on alkanut ja se päättyy 10.10.2008. Jokaisella 
metsänhoitoyhdistyksen jäsenellä on oikeus asettua ehdokkaaksi valtuustovaaleissa. Ehdokas tarvitsee 
vähintään kaksi saman metsänhoitoyhdistyksen jäsentä ehdottajikseen. Ehdokashakemukset löytyvät 
www.mhy.fi sivuilta. Hakemus voi olla myös vapaamuotoinen, kunhan siinä on ehdokkaan nimi, 

syntymäaika, ammatti, kotipaikka sekä ehdottajien nimet. 
 
Tavoitteena on, että metsänhoitoyhdistysten hallinnossa on monenlaisia metsänomistajia, niin naisia kuin 
miehiä eri ammatti- ja ikäryhmistä. Mikäli kiinnostuit ehdokkuudesta ja koet, että on sinun vaikea 
hankkia ehdottajat itsellesi (esim. et tunne muita saman mhyn metsänomistajia), ota yhteys sihteeriin ja 

katsotaan mitä yhdessä voimme tehdä asian eteen.  

Äänestys tapahtuu postiäänestyksellä 24.10.-14.11.2008 ja vaalien tulos julkaistaan 21.11.2008. 
 
YHTEISTYÖSOPIMUS MTK/SMTOL 
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. ja Suomen Metsätilanomistajien Liitto r.y. ovat 
solmineet yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on kehittää MTK:a kaikkien metsänomistajien 
edunvalvontaorganisaationa. Sopimuksen pohjalta MTK maksaa Pääkaupunkiseudun metsänomistajat 
ry:lle jäsenhankintapalkkiota 12 euroa uudesta jäsenmaksun maksavasta MTK:n metsäjäsenestä.  
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Metsäjäsenasioissa voit olla yhteydessä yhdistyksen sihteeriin tai soittaa jäsenhankinnan maksuttomaan 

palvelunumeroon p. 08001-81700 (klo 9 – 16). Liittymällä sihteerin tai johtokunnan jäsenen kautta 

varmistat jäsenhankintapalkkion yhdistykselle. 
Kirjeessä mukana metsäjäsenesite ja jäsenhakemus. 
Sähköisessä muodossa jäsenkirjeen saaneet voivat käydä tutustumassa MTK:n jäsenyyteen osoitteessa 
www.mtk.fi 
 
JÄSENMAKSUT 

Muistithan/muistathan maksaa jäsenmaksusi vuodeksi 2008 jäsenkirjeen 1/2008 mukana tulleella 
tilisiirtolomakkeella. Vuoden 2008 jäsenmaksu on 20 euroa. Jäsenmaksu on vähennyskelpoinen 
metsäverotuksessa.  

Jos tilisiirto on hukkunut, voit maksaa jäsenmaksun PKMO:ien tilille Nordeaan 155530-102096. 

 

KESÄTAPAHTUMIA METSÄNOMISTAJILLE  

Kansainväliset Erämessut Riihimäellä 5.-8.6.2008 

Metsää rokkaa Juvalla, Hotelli Juvan puisto, Juva 14.6.2008. Lisätietoja www.metsa-savo.fi 
FARMARI 2008 –näyttely Lahdessa 31.7.-3.8.2008 . Lisätietoja 

https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/Farmari 

Pääkaupunkiseudun Metsäpäivä la 6.9.2008 Espoon Tapiolassa Revontulentiellä. Lisätietoja 

tapahtumasta www.metsaliitto.fi  

 
HALUATKO JÄSENKIRJEESI SÄHKÖPOSTILLA?  

Jos jatkossa haluat jäsenkirjeesi sähköisesti, ilmoita s-postiosoitteesi sihteerille, 

tuija.rantalainen@mtk.fi tai nettisivujen palautelomakkeen kautta, kiitos. 

Seuraa yhdistyksen kotisivuja www.paakaupunkiseudunmetsanomistajat.fi  Laita osoite 

suosikkeihisi, josta löydät sen nopeasti. 

 

 
PÄÄKAUPUNKISEUDUN METSÄNOMISTAJAT RY:N JOHTOKUNTA V. 2008 
Nimi    puh. 
Hannu Santti,  pj   040 826 2107    
Jaana Korpi    040 755 9296 
Kalle Karttunen   044 3739377 
Marjatta Palmroth   0400 600 242 

Pirjetta Laine    050 547 6465    

Sirkka Suomi-Vihonen, vpj   0400 511 754 
varajäsenet 
Matti Lahti    010 364 5019 
Juha Olkinuora   050 64 536 
Mikko Vihonen   050 589 8022 

 
Sihteeri 
Tuija Rantalainen   020 413 2483 
    040 840 0850 
email:tuija.rantalainen@mtk.fi 
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