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     JÄSENKIRJE 4/2008 
     2.09.2008 
www.paakaupunkiseudunmetsanomistajat.fi 
 
 
”Hallituksen heinäkuinen linjaus oli puukauppaa virkistävä ja MTK piti sitä erittäin hyvänä. On 

valitettavaa, että nyt lainvalmistelu vaarantaa suomalaisen metsätalouden. Puun myyntitulojen 

verohuojennusta koskevan lain sisältö on yhä epäselvä. Ensiharvennusten verovapaudessa tilanne on yhä 

auki, vaikka ensimmäinen takaraja umpeutuu jo elokuun lopussa. Metsänomistajat edellyttävät, että 

veroalaennusta käsittelevä laki saadaan nopeasti valmiiksi”.  

Maaseudun Tulevaisuus 25.8.2008, s. 15./Kolumnisti Pekka Airaksinen 

 
PUHEENJOHTAJAN PALSTA 
 
Hyvät jäsenet! 
 
Syksy on jälleen saapunut. Samalla yhdistyksen toiminta on aktivoitunut erityisesti jäsenistön suuntaan. 
Metsäalalla tosin koko kesä on ollut varsin aktiivista ja tapahtumarikasta aikaa. Erityisesti 
harvennushakkuu- kysymykset ovat puhuttaneet ja mietityttäneet itse kutakin. Hallitus on viime 
kuukausina julkistanut kaksikin eri esitystä, jotka ovat herättäneet runsaasti avonaisia kysymyksiä ja 
vilkasta keskustelua esitysten sisällön ja puutteiden takia. Toivotaan, että saamme asiassa selvyyden 
mahdollisimman pian. Esitykset ovat vaikeuttaneet metsänomistajien päätöksentekoa sinänsä 
tarpeellisissa harvennushakkuuasioissa. 
 
Metsänhoitoyhdistysten valtuustovaalit ovat jälleen neljän vuoden tauon jälkeen, ajankohta on 24.10. – 
14.11.2008. Toivon, että yhdistyksen jäsenet ovat aktiivisia tässä asiassa, joko asettumalla itse 
ehdokkaaksi tai hankkimalla sopivia ehdokkaita. Kokemuksesta tiedän olevan tärkeätä, että 
metsänhoitoyhdistysten hallinnossa on myös etämetsänomistajia. Nykyisissä valtuustoissa heitä on aivan 
liian vähän. Etämetsänomistajien mukanaolo metsänhoitoyhdistysten hallinnossa varmistaa, että myös 
etämetsänomistajien näkökulma ja asiat huomioidaan paremmin päätöksenteossa. Toivon, että olette 
käytännön ehdokasjärjestelyissä yhteydessä yhdistyksemme sihteeriin Tuija Rantalaiseen. 
 
Syysterveisin  
Hannu Santti 

 

JÄSENTILAISUUS LAINSÄÄDÄNTÖMUUTOKSISTA MA 22.9.2008 KLO 18.00  
Pääkaupunkiseudun metsänomistajat järjestävät jäsenilleen jäsentilaisuuden lainsäädäntömuutoksista 
koskien mm. puunmyyntitulojen verohuojennusta. Tilaisuuteen asiantuntijaksi on kutsuttu MTK:n 
verojohtaja Timo Sipilä. Lisäksi tilaisuuteen on kutsuttu edustajat päähallituspuolueista tentattaviksi ja 
ohjeistettaviksi. Kokoomuksesta tilaisuuteen tulee kansanedustaja Jari Koskinen. Myös Keskusta lähettää 
tilaisuuteen oman edustajansa. Tilaisuus alkaa kahvilla klo 17.30 MTK:n kokoustiloissa, Simonkatu 6, 
Helsinki. Illan ohjelma alkaa klo 18.00.  Tervetuloa! Ei ennakkoilmoittautumista.  
 

SYYSRETKI VERSOWOODIN TUOTANTOLAITOKSILLE VIERUMÄELLE PE 3.10.2008 KLO 9.00 
Pääkaupunkiseudun metsänomistajat tekevät syysretken Versowoodin (www.versowood.fi) 
tuotantolaitoksille Vierumäelle pe 3.10.2008. Versowoodilla tutustumme sahalaitokseen, 
liimapuutehtaaseen ja pellettituotantoon. Versowoodilla isäntinä toimivat tj Pekka Kopra ja 
metsäpäällikkö Jussi Torpo. Versowood tarjoaa lounaan ja yhdistys maksaa bussimatkan, joten matka on 
jäsenille ilmainen. 
Retkelle lähdetään Töölön kisahallin pysäköintialueelta (Oopperan puoleinen pää) klo. 9.00 Polarbussin 
bussilla. Kokoontuminen (sihteeri paikalla) klo 8.45 ja bussi lähtee klo 9.00. Takaisin Helsingissä bussi on 
noin klo 17.00.  
Sitovat ilmoittautumiset sihteerille viimeistään 30.9.2008 klo 16.00 mennessä, tuija.rantalainen@mtk.fi, 
p. 020 413 2483 tai 040 840 0850. Retkelle mahtuu 50 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.  
Tervetuloa syysretkelle! 
 
VIERAILU WSBOOKWELLIN ELI WSOY:N KIRJAPAINOON PORVOOSEEN KE 26.11.2008 
Lähdemme tutustumaan Porvoon Tarmolaan WSBookwellin kirjatuotantoprosessiin miten 
metsänomistajien kuitupuusta tehdylle paperille lopulta syntyy painettu tuote. Vierailuun sisältyy 
tutumiskierros tehtaalla ja mahdollisuus edullisiin kirjalahjaostoksiin WSBookwellin kirjamyymälässä. 
Vierailulla WSBookwellin tarjoamat pullakahvit. 
Vierailulle lähdetään klo 12.45 bussilla Töölön kisahallin pysäköintialueelta (Oopperan puoleinen pää) ja 
takaisin olemme noin klo 18. Mukaan mahtuu ensimmäiset 40 ilmoittautunutta. Ilmoittautumiset 
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sihteerille viimeistään pe 21.11.2008 klo 16 mennessä, tuija.rantalainen@mtk.fi, p. 020 413 2483 tai 
040 840 0850. 
 
OSALLISTU METSÄNHOITOYHDISTYSTEN VALTUUSTOVAALIEIHIN  24.10. – 14.11.2008 
Ehdokasasettelu valtuustovaaleihin päättyy 10.10.2008 ja äänestysaika on 24.10.-14.11.2008. 
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.  Mikäli saamme yhdistyksen jäseniä näyttävästi 
ehdokkaiksi, voimme laittaa yhdistyksenä ilmoituksen Helsingin Sanomiin. 
Äänestys tapahtuu postiäänestyksellä 24.10.-14.11.2008 ja vaalien tulos julkaistaan 21.11.2008. 
 
SYYSKOKOUS 30.10.2008 NORDEAN TILOISSA, SATAMARADANKATU 5, KLO 17.00 ALKAEN. 
Tämä on ennakkotieto, joten varaa aika jo kalenteriisi. Kutsun syyskokoukseen saat myöhemmin. 
 
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. 

Mikäli olet jättänyt jäsenmaksusi maksamatta kaksi peräkkäistä vuotta, joudumme valitettavasti 
poistamaan tietosi yhdistyksen jäsenrekisteristä kuluvan syksyn aikana. Jos olet epävarma asiasta, ole 
ystävällinen ja ota yhteys sihteeriin, jotta jäsenyytesi pysyy voimassa. Muistathan, että PKMO:ien 
jäsenmaksu on vähennyskelpoinen metsäverotuksessa. 
 
SYYSTAPAHTUMIA METSÄNOMISTAJILLE  
Pääkaupunkiseudun Metsäpäivä 6.9.2008 klo 9-16. Metsätapiola, Revontulentie6, Espoo. 
Tapahtumassa Pääkaupunkiseudun Metsänomistajilla oma osasto. Tervetuloa! 
Syysmetsäpäivä Tampereella 27.9.2008 klo 10-15. Tampereen ammattikorkeakoulu, 
Teiskontie 3. 
Helsingin metsämessut 6.-9.11.2008 Helsingin Messukeskuksessa. Lisätietoja osoitteesta: 
http://www.finnexpo.fi/metsa/ 
 
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 


