Oulun Seudun Metsätilanomistajat ry

HALLITUKSEN
JÄSENET
Seppo Mähönen
puheenjohtaja
p. 044 587 7377
Martti Koivu
varapuheenjohtaja
p. 0400 399 430
Antero Kekkonen
p. 040 562 2091
Helena Hiltunen
p. 040 531 9972
Erkki Rimpiläinen
p. 040 564 5725
Jaakko Pikkarainen
varajäsen
p. 040 849 1100
Minna Jalo
varajäsen
p. 040 516 2437
Markku Pöyskö
varajäsen
p. 0500 158 933
Ville Hallikainen
sihteeri
p. 020 77 27005
Anneli Matikainen
rahastonhoitaja

Jäsenmaksu
10 
Yhdistyksen tilit:
Oulun OP
574136-270703
Sampo
800012-70819577

Arvoisa Jäsen!
Vuosi on edennyt jo pitkälle ja takana on
poikkeuksellisen hyvä marjastussyksy.
Kaikkia marjoja ja luonnon antimia oli
runsaasti tarjolla, kun vain vaivautui
ottamaan. Etenkin puolukkasato oli niin
runsas, etteivät marjanvälittäjät pystyneet
alkuryntäyksen jälkeen ottamaan puolukkaa vastaan. Varastot täyttyivät nopeasti.
Puukauppa näyttää rauhoittuneen ja kaikki
odottavat vain vuoden vaihdetta, jolloin
pinta-alaverotus on historiaa. Tukin hinta
liukui alaspäin, kun Stora Enson Kemin
saha aloitti seisokin. Tukki on kyllä löytänyt käyttäjänsä, mutta yhden merkittävän
ostajan jääminen pois tukkimarkkinoilta
ei voi olla näkymättä hinnassa. Hinta on
toki hiukan liukunut alimmalta tasoltaan,
mutta on selkeästi alhaisempi kevään hintoihin verrattuna. Kuitupuulla on kysyntää
ja sehän tarkoittaa sitä, että ensiharvennuksia voitaisiin tehdä vielä voimassa
olevien kemeratukien suosiollisella avulla
kaiken aikaa. Tarkoitukseen varattuja varojakin tuntuu olevan vielä kohtuullisesti
tarjolla, joten ne rahathan pitää ottaa talteen. Pinta-alaverollisten mattimyöhäisille
on tarjolla vielä rahalaitoksien tekemä tarjous, joka mahdollistaa verottoman puukaupan pientä korvausta vastaan.
Taimikonhoitoa, josta uhkaa tulla hirttonaru maakuntamme metsien sertifioinnille,
pitää myös tehdä, kun yhteiskunta suorastaan tyrkyttää siihen rahaa. Tuo hirttonaru ilmaisu tarkoittaa sitä, että toteutuneiden taimikonhoitohehtaareiden määrä
on jäämässä liian alas, kun määrää verrataan valtakunnan metsien inventoinnin
osoittamaan määrään, mikä aiheuttaa vielä
nyt lievän poikkeaman, mutta jatkossa se
poikkeama saattaa olla vakava, ellei määriä
saada nostettua reippaasti. Vakava poikkeama merkitsee samaa kuin sertifikaatin
menetys.
Ennakkotietoa seuraavan
toimintavuoden tapahtumista

Jäsentiedote 7/05

Perinteinen veroilta järjestetään
maanantaina 13.2.06. Kokoonnumme perinteiseen paikkaan Isokatu 1:een eli Oulun
vanhalle ammattioppilaitokselle. Ensi
vuoden puolella kaikki metsänomistajat

ovat siis myyntiverotuksessa ja pinta-alaverollisten totuttaminen uuteen käytäntöön on tapahtuman pääaihe. Veroasiantuntijana on Markku Kovalainen. Tapahtuman
järjestelyistä vastaa yhdistyksen kanssa
Jarkko Parpala Metsäliitosta ja Nordea
Pankki.
Valokuvauskilpailu
Suomen Metsätilanomistajien Liitto ry on
julistanut valokuvauskilpailun vuodelle
2006 aiheesta Ihminen ja metsä. Kisaan
saa lähettää enintään neljä työtä / kilpailija
ja töitten on lisäksi nivouduttava jollain
tavoin yhteen esim. eri vuodenajat ym.
Yhdistyksen toiminnasta
Yhdistyksen käytännön toimien hoitamisesta vastannut henkilöstö vaihtuu tämän
toimintavuoden myötä ja ensi vuoden
alussa yhdistys saa uuden sihteerin vanhan
ja kuluneen tilalle. Myös rahastonhoitaja
Anneli Matikainen ja Jäsentiedotteen taittamisesta vastannut Pirjo Dahlström ovat
ilmoittaneett jättävänsä tehtävät tämän vuoden myötä, joten tiedossa on muutoksia,
joihin hallitus joutuu joka tapauksessa
hakemaan ratkaisut. Tietynlaisia varovaisia
tunnusteluja on jo tehty, mutta ennen kaikkea jäsenkokouksen pitää tehdä sellaiset
päätökset, joiden mukaisesti kokoontuva
hallitus pystyy sujuvasti pyörittämään
yhdistyksen toimintaa.
Yhdistyksen talous on kunnossa. Jäsenkunnan aktivoitumista olisi toivonut jo tämän syyskauden aikanakin, koska ne tapahtumat, joita olemme järjestäneet, eivät ole
vetäneet väkeä entiseen malliin. Oulun
juhlavuosi näyttää vieneen mehut porukalta
tai sitten meistä on tullut jo vanhoja.
PuutaMetsää-messujen osastovarauskin
täytyi peruuttaa, koska talkootyöläisiä ei
ilmoittautunut ajoissa. Messuosaston
lunastusmaksu tosin säästyi, mutta yhdistys
menetti hyvän näytönpaikan, kun emme
kyenneet lähtemään mukaan. Sihteerin ja
parin- kolmen hallituksen jäsenen työpanos
ei riitä kaksipäiväisen tapahtuman onnistuneeseen läpiviemiseen.

Metsätaitoilua

Arvonnan tulokset

Joukkueemme Alatalon perhe ja Juha Ukonmaanaho edusti yhdistystämme kunniakkaasti Seinäjoen SM-kisassa ja sijoittui
48:nneksi. Mukana oli kaikkiaan 163
joukkuetta. Parhaiten porukasta pärjäsi Juha
Ukonmaanaho, jonka sijoitus henkilökohtaisessa kisassa oli 64. Joukkuekisan voitti
Rannikon joukkue.

Hallitus arpoi 21.9. kokouksensa yhteydessä
Oulun päivien arpajaisten voitot ja arvonnassa onni suosi seuraavasti:
Kellon voitti Hannu Mikkola Kempeleestä,
Solmioneulan voitti Paavo Pienihäkkinen
Oulaisista, Metsälehden Metsäkoulu-kirjat
menivät Kalevi Sarsilalle Ouluun ja Pekka
Suorsalle Vantaalle.Onnittelut voittajille!

Jäsenmaksu

Tämänkertainen yhteistyökumppanimme on
K-maatalous.

Kuluvan vuoden jäsenmaksukertymä on
jäänyt puoleen eli toinen puoli jäsenkunnasta
on tyystin unohtanut maksaa jäsenmaksun.
Tarkistakaapa onko asia jäänyt hoitamatta
ja ohessa näkyvät pankkiyhteystiedot, joilla
asian voi hoitaa. Jäsenmaksuasian voi
tarkistaa soittamalla Annelille numeroon
0207 415770 (Huom! uusi numero) tai
sihteerille 040 548 7025. Maksuhan on
myyntiverotuksessa vähennyskelpoinen.
Maksun voi myös maksaa käteisenä sihteerille, joka kirjoittaa suorituksesta tositteen.

Kiittäen kuluneesta vuodesta toivotamme:

Sininen metsä oksillaan kantaa
talven valkeaa huntua. Katselen
tähtiä tummuvan taivaan on
ilmassa joulun tuntua.

Rauhallista Joulua ja
Toimeliasta Uutta Vuotta!
Hallitus

