Oulun Seudun Metsätilanomistajat ry (OSMO)
HALLITUKSEN
JÄSENET

sellaisia, joita harvemmin on ollut mukana perinteisillä retkillämme.

Hyvät Jäsenet

Uusi vuosi 2009 on alkanut ja taakse
on jäänyt monessa suhteessa hämmentävä ja ristiriitainenkin vuosi 2008.
Metsäsektorilla vuosi alkoi huolella
kotimaisen puun riittävyydestä ja päätTimo Pietilä
tyi puun ylitarjontaan. Venäjä lykkäsi
varapuheenjohtaja
puutullien voimaantuloa, valtio tarjosi
p. 044 2034473
helpotuksia metsäverotukseen ja metpietila.timo(at)dnainternet.net
säyhtiöt supistivat toimintaansa yleismaailmallisen laman myötä. Kaiken
Antero Kekkonen
p. 040 562 2091
kaikkiaan voidaan todeta, että suomakaisukek(at)cc.oulu.fi
lainen metsäsektori on ehkä historiansa suurimmassa murrosvaiheessa ja
Heimo Pelkonen
tulevaisuus monilta osin arvailujen vap. 040 736 0938
heimo.pelkonen(at)luukku.com rassa. Lohdullisena seikkana metsätilanomistajille on kuitenkin se, että hoidettuna metsät kasvavat yhä paremmin
Juhani Pääkkö
p. 0400 577 634
lamasta huolimatta ollen valmiina entisjuhani.paakko(at)mail.suomi.net tä ehompana parempien aikojen koittaessa. Positiivista alkaneelle vuodelle
Marjut Lankinen
on sekin, että suotuisa talvi on mahdolvarajäsen
listanut hakkuiden suorittamisen monilp. 041 502 6614
la rästissä olleilla talvileimikoilla.
marjutlankinen(at)hotmail.com
Aimo Hiltunen
puheenjohtaja
p. 0400 586 957
aimo.hiltunen(at)netti.fi

Marketta Perälä
varajäsen
p. 040 593 3607
marketta.perala(at)tyrnava.fi
Minna Jalo
sihteeri
p. 040 516 2437
jalo.minna(at)gmail.com
Atso Sipola
rahastonhoitaja
p. 0400 689 567
atso.sipola(at)gmail.com

Yhdistyksen tilit:
Oulun OP
574136-270703
Sampo
800012-70819577
Nordea
181735-23382
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Yhdistyksemme viime vuoden tapahtumista on poimittava ViruLemmun metsäyhdityksen
vierailu
kesäkuussa ja tulevan yhteistyön vahvistaminen vastavierailulla lokakuussa.
Yhdyshenkilönä Viron puolelta toimii
monien OSMOlaisten tuttu Aino Mölder, joka näin jäsentiedotteen kautta
lähettää terveiset ja kiitokset yhdistyksemme jäsenille jotka ovat muistaneet
häntä joulutervehdyksin.

Metsäkeskukset kokoontuivat alkaneen vuoden tammikuun lopussa Kuopioon juhlimaan 80-vuotispäiviään,
josta parhaat onnittelut myös OSMOn
puolesta ja erityisesti muistaen läheistä
yhteistyökumppaniamme
PohjoisPohjanmaan Metsäkeskusta.
Tänä vuonna on metsäalalla odotettavissa paljon asioita ja tapahtumia, joista yhdistyksemme pyrkii antamaan
tietoa ja osallistumaan mahdollisuuksien mukaan tapahtumien järjestelyihin.
Heti vuoden alusta Pohjois-Suomen
Metsänomistajien Liitto, jonka jäsen
olemme, kasvoi merkittävästi, sillä Kainuun Metsänomistajien Liitto sekä Kalajokilaakson
ja
HaapamäkiKärsämäen
metsänhoitoyhdistykset
tulivat mukaan vuoden 2009 alusta.
Laajentunut liitto otti nimekseen Metsänomistajien Liitto Pohjois-Suomi
ja sen vaikutusalue kattaa lähes puoli
Suomea, joten painoarvokin on valtakunnallisesti erittäin merkittävä. OSMOn hallituspaikka säilyy myös laajentuneessa liitossa ja edustajanamme
hallituksessa on Timo Pietilä.

KEMERA-lain uudistus on ollut valmisteilla vuodesta 2003 lähtien ja on viivästynyt mm. EU-säädöksistä johtuen
mutta on tämän hetken tietämän mukaan tulossa voimaan 1.7.2009. OSMO
varautuu järjestämään koulutusta lain
Syksyn kohokohdaksi muodostui tiimoilta syksyllä.
pikkujoulun merkeissä tehty kevytmuotoinen retkeily Iin viilutehtaalle ja Ennakkotietona mainittakoon vielä
Pahkakosken yhteismetsään retken suunnitteilla oleva retki Pohjoishuipentuessa Kierikissä perinteiseen Ruotsiin myöhemmin tänä vuonna.
jouluateriaan. Mukaan ilmoittautui heti Loppukevään tarjonnasta kerrotaan
niin paljon väkeä, kaikkiaan 74 osanot- tarkemmin seuraavassa jäsentiedottajaa, että tarvittiin kaksi bussia, jotta teessa vuosikokouksen jälkeen.
kaikki halukkaat mahtuivat mukaan.
Ilahduttavaa oli nähdä joukossa monia Oikein hyvää vuodenjatkoa
Aimo Hiltunen
www.oulunseudunmetsatilanomistajat.fi
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UUDET TOIMITILAT
Metsähoitoyhdistys Oulun Seutu ja Metsänomistajien Liitto Pohjois-Suomi ovat saaneet
uudet toimitilat osoitteesta Isokatu 70 ja muutto
tapahtuu helmikuun alkupuolella. Uusi tilava
toimisto tarjoaa entistä paremmat mahdollisuudet metsänomistajien palveluun.

METSÄVEROILTA 2009

tellään toimintasuunnitelma, - kertomus ja tilinpäätös. Kokouksen aluksi kuullaan ajankohtaista talousasiaa Sampo Pankin esityksenä sekä
ajankohtaista metsäasiaa Pekka Kanniaisen
esittämänä.
Ilmoittautumiset kokoukseen viimeistään
perjantaina 20.2. puoleenpäivään mennessä
Atso Sipolalle sähköpostilla
atso.sipola@gmail.com tai puh. 0400
689 567

Metsäverotuksessa on tapahtunut paljon muutoksia, mikä on antanut aiheen järjestää koulutusta veroilmoituksen tekoa varten. OSMO järjestää yhteistyössä Metsäkeskuksen kanssa
jäsenilleen hyvin käytännön läheisen veroillan,
jossa aiheena on verolomake 2 C:n täyttäminen Metsäkeskuksen metsäneuvojan Pertti
Tervosen opastuksella.
Tilaisuus pidetään torstaina 19.2.2009 Oulun Palvelualan Opistolla, osoite Teuvo
Pakkalankatu 15 alkaen kahvituksella klo
17.30. Tilaisuus kestää noin 2 tuntia.
Ilmoittautuminen tilaisuuteen viimeistään
maanantaina 16.2. puoleen päivään mennessä Pirjo Tapanilalle:
pirjo.tapanila@metsakeskus.fi tai puh. 020
7727028.

METSÄTALOUDEN KANNATTAVUUS JA
METSÄTILAN SUKUPOLVENVAIHDOS

VUOSIKOKOUS

Yhteistyökumppanimme tämän jäsentiedotteen
postituksessa on metsäyhtiö UPM-Kymmene
Oyj Metsä, jossa yhteyshenkilönä on Metsäasiakaspäällikkö Heikki Toivanen, Kirkkokatu 2B 90100 OULU, puh. 02041 64721, matkapuhelin 0400 218 188. OSMO kiittää yhteistyöstä.

Vuosikokous pidetään 25.2.2009 klo 17.30 –
20.30. Paikkana Sampo Pankki, Kirkkokatu
13. Kokoustiloihin päästään Pakkahuoneenkadun puolelta, josta opastus tiloihin.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, mm valitaan hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä käsi-
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Ti 24.3.2009 klo 9.30 – 14.30
Hotelli-ravintola Lasaretti, Aurora-Sali, Kasarmintie 13, Oulu StoraEnso järjestää tilaisuuden
erilaisista mahdollisuuksista metsäomaisuuden
hoidossa ja verovaikutuksista. Tervetulokahvit
klo 9.30, puheenvuorot ovat klo 10.00 – 14.30,
välissä lounas.
Ilmoittautumiset 12.3. mennessä
alpo.sarkela@storaenso.com tai Alpo Särkelä puh. 0400 277 632 tai
heli.heino@storaenso.com tai Heli Heino
puh. 040 357 5334.

Yhteistyökumppani

www.oulunseudunmetsatilanomistajat.fi

