Oulun Seudun Metsätilanomistajat ry
HALLITUKSEN
JÄSENET

Hyvät Jäsenet

Metsäalalla eletään poikkeuksellisen
mielenkiintoisia aikoja. Samalla kun
talouden yleinen korkeasuhdanne on
vilkastuttanut myös metsäteollisuutta,
on alaan liittynyt sille ominaisia sekä
Heimo Pelkonen
positiivisia että negatiivisia erikoispiirvarapuheenjohtaja
teitä. Metsänomistajan kannalta positiip. 040 736 0938
heimo.pelkonen(at)luukku.com vista on ollut puun ennennäkemättömän kova kysyntä, mikä on näkynyt
Erkki Rimpiläinen
kantohintojen nousussa ennätystasolle.
p. 040 564 5725
Heikot korjuuolosuhteet talvileimikoierkki.rimpilainen(at)elisanet.fi
den osalta sekä Suomessa että VenäJaakko Pikkarainen
jällä vaikeuttivat talven aikana huomatp. 040 849 1100
tavasti puun saantia, mikä on osaltaan
jaakko(at)pikkarainen.com
kiihdyttänyt ostotoimintaa kotimaassa
kesää kohti mentäessä. Venäjän puuJuhani Pääkkö
p. 0400 577 634
tulliuhka on kääntänyt katseet mahdoljuhani.paakko(at)mail.suomi.net lisuuksiin tuonnin korvaamiseksi kotimaisia hakkuita lisäämällä 10 – 15 milj.
Marjut Lankinen
kuutiometriä vuodessa.
varajäsen
p. 041 502 6614
Vaikka asiasta on esitetty mielipiteitä
marjutlankinen(at)hotmail.com
puoleen ja toiseen, on selvää, että puuraaka-aineen hankkijoiden odotukset
Marketta Perälä
metsänomistajia kohtaan ovat jos
varajäsen
mahdollista entisestään kasvaneet ja
p. 040 593 3607
näkymät metsänomistajien kannalta
Minna Jalo
ovat valoisat.
Aimo Hiltunen
puheenjohtaja
p. 0400 586 957
aimo.hiltunen(at)netti.fi

sihteeri
p. 040 516 2437
minna.jalo(at)netti.fi

Atso Sipola
rahastonhoitaja
p. 0400 689 567
atso.sipola(at)baanamail.fi

Jäsenmaksu
10 €
Yhdistyksen tilit:
Oulun OP
574136-270703
Sampo
800012-70819577
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Mitä sitten ovat yhdistyksemme
OSMON jäsenten odotukset nykytilanteessa?
Sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on metsätalouden yleisten
edellytysten edistäminen sekä jäsenten
metsähoidollisen tiedon ja ammattitaidon kohottaminen. Tavoitteeseen on
pyritty järjestämällä koulutustilaisuuksia
ja retkeilyjä sekä tiivistämällä yhteistyötä metsäalan organisaatioiden kanssa.
Tämän vuoden alusta liityimme Pohjois-Suomen Metsänomistajaliiton jäseneksi, jonka myötä myös metsänomistajien edunvalvonta on tullut voimallisemmin mukaan.
Haasteita metsänomistajia kohtaan
heitetään monelta suunnalta. Samalla
kun metsänomistajien lukumäärä kas-

vaa vuosittain noin 10 000:lla, puhutaan tilojen pirstoutumisen estämisestä mm. yhteismetsähankkeilla. Kemera-lain uudistus tehostaa kunnostusalueiden hoitoa ja katseet suuntautuvat myös kaupunkilaismetsänomistajien aktivoimiseen metsäomaisuuden
järkevään hoitoon.
Yhdistyksenä mahdollisuutemme ovat
rajalliset mutta pyrimme osaltamme
tiedon levittämiseen sekä yhteyksien
saamiseen eri organisaatioiden avainhenkilöihin. Tässä toimimme yhteistyössä niin viranomais- kuin metsänomistajaorganisaatioiden
kanssa
unohtamatta metsäteollisuuden edustajia.
Toimintamme edelleen kehittämiseksi
käännymme jäsentemme puoleen
kyselylomakkeella, johon toivomme
jäsenten ystävällisesti vastaavan pienestä vaivannäöstä huolimatta.
Näillä kesäisillä pohdinnoilla toivotan
jäsenillemme oikein hyvää ja virkistävää loppukesää.
Aimo Hiltunen

Metsäneuvontaa
Metsäkeskus tarjoaa henkilökohtaista
metsäneuvontaa
metsäomaisuuden
käyttöä ja hoitoa koskevissa kysymyksissä. Oulussa jäsentemme yhteyshenkilönä toimii metsäneuvoja
Pertti Tervonen, Metsäkeskus
Rautionkatu 2 C PL 4, 90401 Oulu
puh. 020 772 7016

pertti.tervonen@metsakeskus.fi
OSMON jäsenillä on mahdollisuus
osallistua metsänomistajan ABC peruskurssille 2007 – 2008, josta esite
on liitteenä. Kurssimaksu OSMON
jäsenille on 90 €. Lisätietoja saa Pertti
Tervoselta.

www.oulunseudunmetsatilanomistajat.fi

Oulun Seudun Metsätilanomistajat ry
Lakeuden metsäpäivä
Perinteinen Lakeuden metsäpäivä metsänomistajille järjestetään tänä vuonna Tyrnävän keskustassa perjantaina 17.8.2007 klo 9.00 – 14.00,
ohjelmassa mm. metsätaitokilpailu.

Metsäretki 25.8.2007
Metsäkeskus järjestää Ylikiimingissä 25.8.2007
koulutustilaisuuden ”Metsien uudet hoitosuositukset ja metsätalouden kannattavuus”. Retken hinta
on 30 euroa sisältäen materiaalin, opetuksen,
kuljetukset ja metsäevään. Maksu on metsäverotuksessa vähennyskelpoinen erä, ja kun retken
kesto on yli 6 tuntia myös päiväraha oikeus täyttyy. Ilmoittautumiset Metsäkeskukseen Pertti Tervoselle puh. 020 772 7016 tai Pirjo Dahlströmille
puh. 020 772 7028. Päällekkäisyyden vuoksi
emme järjestä omaa retkeilyä elokuussa, vaan
keskitymme syyskuun retkeen Koillis- ja PohjoisSuomeen.

Syysretki 20 – 22.9.2007
Järjestämme yhteistyössä Nordean Metsäklubin
ja StoraEnson kanssa kolmipäiväisen retkeilyn
ruska-aikaan Koillis- ja Pohjois-Suomeen. Varaus
OSMON jäsenille on 30 paikkaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Retken kustannukset henkilöä kohti
ovat 150,00 €. Kustannuksiin sisältyvät ohjelma,
matkat, hotellimajoitukset ja ruokailut.
Ilmoittautumiset Aimo Hiltuselle p. 0400 586 957
viimeistään 31.8.2007, johon mennessä on suoritettava ennakkomaksuna 50 € yhdistyksen tilille,

Perjantai 21.9.
Kemijärvellä ovat aiheena yhteismetsä ja yksityismetsien käyttö.
Matka Sodankylän Tankavaaraan, jossa tutustutaan Kultamuseoon ja UKK-puistoon. Illaksi palataan Sodankylään, jossa majoitutaan.
Lauantai 22.9.
Matka Rovaniemelle, jossa tutustutaan Metsämuseoon, Arktikumiin sekä Pohjois-Suomen Metsäomistajaliiton toimintaan. Ouluun palataan n.
klo 17.30
Yksityiskohtainen ohjelma aikatauluineen jaetaan
osallistujille retken alkaessa.

Pikkujoulu
Viime vuonna suuren suosion saanut pikkujoulu
järjestetään myös tänä vuonna. Ajankohta on
lauantai 24.11., joten pankaapa kalenteriinne.
Asiasta tiedotetaan tarkemmin syksymmällä.

Yhteistyökumppani
UPM-Kymmene Oyj avasi vuoden alussa asiakaspalvelutoimiston Oulussa, osoite Kirkkokatu 2
B. Toimistoa isännöi metsäasiakaspäällikkö Heikki Toivanen, joka edustaa tämän tiedotteen tukijaa. Heikki Toivasen tavoittaa puhelimesta 02041
64721.

Oulun OP 574136-270703, Sampo 800012-70819577.

Retken ohjelma lyhyesti on seuraava:
Torstai 20.9.
Lähtö Oulusta Metsäkeskuksesta Rautionkatu 2
klo 7.30. Päivän ohjelmassa tutustuminen ”Osaran aukeisiin” Pudasjärvellä Kouvalla, edelleen
matka Kemijärvelle, jossa käynti StoraEnson
Kemijärven sellutehtaalla. Majoitus Kemijärvellä.
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www.oulunseudunmetsatilanomistajat.fi

