KEVÄTKOKOUS

JÄSENKIRJE 2/2013

MTK SIILINJÄRVEN

Kevätkokous pidetään keskiviikkona 26.3.2013 klo
9.30 Siilinjärven POP pankin kokoustiloissa.
Aamukahvitus alkaa klo 9.00. Kokouksen jälkeen
tukikoulutus ja lounas ravintola Vintissä.
Kokousilmoitus tulee Maaseudun Tulevaisuuteen.

YHDISTYSTEN VUOSI
Vuosi 2013 on MTK-järjestössä nimetty yhdistysten vuodeksi. Tässä
tiedotteessa puheenvuoron saa Pohjois-Savon Metsänhoitoyhdistys
ajankohtaisella metsätilamaksu kannanotollaan. Asia on ajankohtainen ja kaikille meille MTK:laisille tärkeä.
Timo
WWW.SIILINMAALLA.FI

Metsäasiaa
Metsätilamaksu on mahdoton ajatus
Muutamat poliitikot ja viimeisimpänä Versowood Oy:n toimitusjohtaja Ville Kopra, ovat esittäneet puukaupan edistämiseksi pakollisen metsätilamaksun säätämistä kaikille metsänomistajille. Metsätilamaksu kuulostaa yksinkertaiselta mallilta, mutta todellisuudessa sen käytäntöön soveltaminen olisi hyvin
vaikeaa, ja siihen liittyy lukuisia epäkohtia.
Kopran esityksen mukaisesti esimerkiksi 50 hehtaaria omistavalta metsänomistajalta otettaisiin metsätilamaksuna vuosittain 2 500 euroa sakkotilille. Kymmenessä vuodessa sakkoa kertyisi siis
25 000 euroa. Välttyäkseen tältä sakkorangaistukselta metsänomistajan olisi myytävä nykyisillä veroprosenteilla vuosittain 8 333 euron arvosta puuta. Joka vuosi olisi myytävä reilun 200 m3:n (1 ha) päätehakkuuleimikko tai 800 m3:n (yli 15 hehtaaria) ensiharvennusleimikko. Nämä ovat huomattavia määriä 50 hehtaarin tilalle. Sellaiset metsänomistajat, jotka ovat myyneet puuta hyvin aktiivisesti ja omistavat pelkkiä taimikoita, saisivat maksaa metsätilamaksut palkka- ja eläketuloistaan. Esimerkkitilalta
maksettavaa tulisi siis 2 500 euroa vuodessa.
Vaikka metsätilamaksun taso olisi alhaisempikin, esitys on aivan mahdoton jo periaatteellisista syistä.
On yllättävää, että poliitikot suostuvat edes keskustelemaan asiasta. Yhdelle Suomen kansalaisten ryhmälle haluttaisiin suunnata raippaveromekanismi, jolla vaikutettaisiin vapaan markkinatalouden toimintaan tuottaen etua yksittäisille yrityksille.
Edes metsätilamaksun teoriaosa ei toimi. Väitetään, että metsänomistajalle ei tulisi lisäkustannusta, jos
puuta myytäisiin säännöllisesti. Säännöllinen puunmyynti ei ole kuitenkaan kaikille metsänomistajille
mahdollista. Valitettavasti Suomessa ei ole läheskään kaikelle puulle kysyntää valtakunnallisesti, ja ongelma korostuu entisestään maakuntatasolla. Jos nykyinen liian alhaisen puunjalostuskapasiteetin
vuoksi hakkuusäästöiksi kertyvä puureservi pakotettaisiin raippaverolla markkinoille olisi vähintään
kohtuullista, että kaikki markkinoille tuleva puu olisi yhtiöiden myös pakko ostaa. Epäisänmaallinen
raakapuun tuonti luonnollisesti kiellettäisiin. Jokainen ymmärtää, ettei tämän tyyppinen sääntely ole
tästä maailmasta, sitä ei ole metsätilamaksukaan.
Puumarkkinoiden toimivuudesta, samoin kuin oikeasta puun hinnasta, voidaan puukauppaosapuolten
välillä väitellä loputtomiin. Ostajat väittävät ettei puuta myydä tarpeeksi ja me myyjäpuolella ihmettelemme, miksi leimikosta ei tule tarjouksia. Molemmat voivat olla oikeassa, mutta osapuolet puhuvat eri
leimikoista, eri puutavaralajeista, eri myyntiajankohdista, eri maakunnista jne. Tosiasia on kuitenkin se,
että aina kun markkinoilla on ollut todellista kysyntää, siihen ovat markkinat aina reagoineet kasvavalla
tarjonnalla. En ole kuullut yhdenkään tuotantolaitoksen sulkemisesta raaka-aineen puutteen vuoksi. Me
myyjäpuolella ihan oikeasti laskemme niin, että maakuntiin mahtuu merkittävästi vielä uuttakin puunjalostuskapasiteettia.
Metsätilamaksulle ei ole asiallisia perusteita, sen soveltaminen olisi epäoikeudenmukaista eikä se mitenkään voi kuulua markkinatalouteen perustuvan nyky-yhteiskunnan keinovalikoimaan. Nyt hyvässä
vauhdissa olevaan puumarkkinaan ei kannattasi aiheuttaa häiriöitä verotukseen liittyvillä spekulaatioilla. Tästä on viime vuosilta pelkästään huonoja kokemuksia.
Pekka Sahlman
toiminnanjohtaja
Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savo
puh 0400 378286

METSÄMATKA ITÄVALTAAN
Lähde Mhy Pohjois.Savon jäsenmatkalle suoralla tilauslennolla Kuopiosta Itävaltaan 16.23.4.2013! Lisätietoja löydät www.mhy.fi tai www.triotravels.fi.

Maaseutunuoret
Siilinjärven maaseutunuoret järjestäytyivät torstaina 28.2.2013.
Siilinjärven Maaseutunuorten johtokunta 2013
 Paula Kokkonen, puheenjohtaja, puh. 050 490 0004
 Johanna Seppälä, sihteeri , puh. 050 371 8403
 Mikko Koivistoinen, puh. 040 716 8154
 Katrin Turunen, puh. 044 300 2985
Tarkemmat yhteystiedot löytyvät www.siilinmaalla.fi
Ota yhteyttä meihin ja tule mukaan toimintaan!

Ketäs myö ollaan ja mitäs myö tehhään?
Maaseutunuoret ovat alle 35-vuotiaita MTK:n jäseniä. Maaseutunuorten toiminta on hauskaa yhdessäoloa, ammatillisista asioista tiedottamista sekä kouluttautumista järjestötyöhön. Maaseutunuoret järjestävät mm. retkiä, illanistujaisia ja erilaisia tapahtumia. Maaseutunuorten toiminta
tarjoaa hyvän väylän vaikuttaa ja mahdollisuuden verkostoitua. Sekä ennen kaikkea tilaisuuden
viettää aikaa maaseudulla elämisestä ja yrittämisestä kiinnostuneiden nuorten kanssa. Maaseutunuorten toimintaan voi osallistua niin paikallisesti, maakunnallisesti ja valtakunnallisesti. Joka
tasolla löytyy mukavaa ja mielenkiintoista toimintaa. Lähdepä mukaan katsomaan! :)
Maaseutunuoret löydät myös Facebookista! Siellä saat ajankohtaista tietoa nopeasti, pääset tutustumaan muihin nuoriin ja keskustelemaan päivän polttavista aiheista.
Käy klikkaamassa itsesi seuraaviin ryhmiin:

Maaseutunuoret
Pohjois-Savon maaseutunuoret
Johanna

5 kysymystä Artturista
1.Mikä on Artturi?
2.Missä Artturi sijaitsee?
3.Miten Artturin voi
varata?
4.Montako
makuuhuonetta on
Artturissa?
5.Milloin viimeksi kävit
Artturissa?

Vastaukset takasivulla

Maaseutunuoria tutustumassa Harjamäen sairaalamuseoon helmikuussa

JÄSENEDUT 2013

Kunnonpaikka tarjoaa liikuntapalveluja MTK Siilinjärven jäsenille
jäsenhintaan. Etu on henkilökohtainen ja sen saa näyttämällä kassalla jäsenkorttia.
Jäsenetuhintaiset liput ovat:
Kylpylälippu, aikuiset: 10,00 € / hlö, 10 x sarja 95,00 €
Kylpylälippu, lapset: 5,50 € / hlö
Kuntosalilippu:
6,00 € / hlö, 10 x sarja 55,00 €
Kylpylä– ja kuntosalilippu yhteensä: 13,00 €/ hlö

Muista myös
maakunnalliset ja
valtakunnalliset
jäsenedut.
Esim.





Vakuutus ja rahoitus
Neuvonat ja lakiapu
Virkistys ja vapaa-aika
Energiaedut

Tarkemmat tiedot näistä
jäseneduista löydät
www.mtk.fi osoitteesta
kirajutumalla Reppuun.

Kunnonpaikan aukioloajat löytyvät osoitteesta:
www.kunnonpaikka.com tai puh. (017) 476 111

Tervetuloa lomamökki Artturiin!
JÄSENHINNAT
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joulu –helmikuu

70

80

400

maalis-huhtikuu

90

95

530

touko-syyskuu

55

65

250

loka-marraskuu

70

80

350

MTK SIILINJÄRVEN
EU-AVUSTAJAT
Heikki Konttinen
Puh. 0400 702 732
Timo Markkanen
Puh. 0440 675 729
Marjaana Pitkänen
Puh. 0400 579 168
1.MTK Siilinjärven
lomamökki
2.Vuokatissa
3.www.siilinmaalla.fi
varausjärjestelmän
kautta tai soittamalla
Nelli Oravaiselle puh.
0440 702 751
4.3
5.Vain käytetty jäsenetu
on jäsenetu!

