Viikkokokous nro 21/2015-2016
14.1.2015
Presidentti Kari Nirha avasi viikkokokouksen ja toivotti tervetulleeksi 20 omaa veljeä.
Klubivierailu Tallinnaan 12.-15.03.2016. Sitovat ilmoittautumiset pitää tehdä sähköpostitse
sihteerille mahdollisimman pian osoitteeseen kaarlo.koskiniemi@ylitaloky.com
Presidentti kertoi Rotarytoimiston kirjeestä, jossa kerrottiin Lahden kissoissa 22.02.2016
järjestettävästä yhteistilaisuudesta rotareille.
NVA-asiamies on huolissaan piirin 1380 huonosta halukkuudesta kesävaihtoon. Vain
kaksi ilmoittautunutta 2 viikon kesävaihtoon, joka ei maksa klubille mitään ja ei ole
edes majoitusvelvollisuutta. Veli Martti Hippolin kehottaakin veljiä aktiivisesti etsimään
mahdollisia 15-17 vuoden ikäisiä nuoria kyseiseen vaihtoon.
Rotaryt järjestää Etelä-Koreassa touko-kesäkuussa maailmankonferenssin. Tapahtuma
on matkoineen noin viikon reissu ja omalla kustannuksella.
Tahkolla on Rotary-säätiön valtakunnallinen kokous 06.-07.02.2016. Yksimielisesti
todettiin, että veli Jorma Kallio on itseoikeutettu osallistuja.
Veli Mauno Vähämäki tiedusteli olisiko kellään tiedossa Lapualla asuvaa entistä vaihtooppilasta, joka on ollut joko USA:ssa tai Kanadassa. Veli Martti Hippolin tiesi, että oman
klubimme vaihto-oppilaita ei asu nykyään Lapualla. Kysytään vanhalta klubilta. Veli
Maunon vetämässä matematiikka-klubissa tarvittaisiin keskustelijoita, jotka tietävät
Suomen ja Pohjois-Amerikan koulutuseroista varsinkin matemaattisissa aineissa.
Seurasi veli Pekka Latvasen esitelmä metsästä ja niiden tuista.
KEMERA/ Pekka Latvanen 14.01.2016
Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta (Kemera-laki) astui voimaan 1.6.2015, jonka
jälkeen tuen hakeminen on ollut mahdollista.
V. 2015 57,7 milj.€, vanhan kemeran mukaan 47,6 milj.€.
Budjetissa varattu 65,2 milj.€ siis käyttämättä 7,5 milj.€. Siirtyy 2016:lle.

Paljonko tukea voidaan myöntää?
Kemera-varoja on vuosittain jaossa rajallinen määrä ja vain Metsäkeskuksen tekemä päätös
varmistaa valtion tuen saamisen. Tukilajikohtaisilla sivuilla mainitut tuet ovat nykyisen
asetuksen mukaisia ja voimassa toistaiseksi. Hallitusohjelmassa metsätalouden rahoitusta on
vähennetty 15 miljoonaa euroa, mikä aiheuttanee muutoksia tukitasoihin. Kemera-tuki on
verollista tuloa.

Tuki taimikon varhaishoitoon
Uutena 1.6.2015 käytetty 1,7 milj.€ n. 10800 ha. 27,2 milj.€ taimikonhoitoon, nuoren
metsän hoitoon ja energiapuun korjuuseen.
Taimikon varhaishoito tarkoittaa taimikon perkausta ja harvennusta sekä taimikon yllä
kasvavan verhopuuston poistoa ja harvennusta. Tukea on haettava kirjallisesti ennen
toimenpiteen aloittamista. Työn voi aloittaa heti hakemuksen jättämisen jälkeen.
Toimenpiteen toteuttamisesta on tehtävä toteutusilmoitus Metsäkeskukselle.

Ehdot taimikon varhaishoidon tuen myöntämiselle:
•

Hakemuksessa on kerralla haettava tukea vähintään 1 hehtaarille (hakemus voi
sisältää eri omistajien eri puolilla maata olevia kuvioita)

•

Yksittäisen kuvion koko vähintään 0,5 hehtaaria

•

Kasvatettavan taimikon keskipituus työn jälkeen vähintään 0,7 metriä ja enintään 3
metriä

•

Poistuma vähintään 3 000 runkoa hehtaarilta, pohjoisessa Suomessa vähintään 2000
runkoa hehtaarilta

•

Työn jälkeinen tiheys enintään 5 000 runkoa hehtaarilla

•

Hoito- ja kunnossapitovelvoite 7 vuotta

Varhaishoitoon voi saada tukea, kun Kemera-lain mukaisesta metsityksestä tai nuoren metsän hoidosta on kulunut 10
vuotta. Taimikon varhaishoidon tuki on 160 €/ha.

Tuki nuoren metsän hoitoon
Nuoren metsän hoito tarkoittaa varttuneen taimikon perkausta ja harvennusta sekä verhopuuston poistoa ja
harvennusta. Tukea voi saada myös nuoren metsän kunnostukseen, jos toimenpide ei ole kaupallisesti kannattava.

Ehdot nuoren metsän hoidon tuen myöntämiselle:
•

Kerralla haettava tukea vähintään 2 hehtaarille (hakemus voi sisältää eri omistajien
eri puolilla maata olevia kuvioita)

•

Yksittäisen kuvion koko vähintään 0,5 ha

•

Kasvatuskelpoisen puuston keskipituus työn jälkeen yli 3 metriä

•

Keskiläpimitta työn jälkeen enintään 16 senttimetriä rinnan korkeudelta

•

Poistuman vähimmäismäärä 1 000 runkoa hehtaarilla, kantojen on oltava
läpimitaltaan vähintään 3 senttimetriä, pohjoisessa Suomessa poistuman on oltava
vähintään 800 runkoa hehtaarilta

•

Työn jälkeinen tiheys enintään 3 000 runkoa hehtaarilla

•

Hoito- ja kunnossapitovelvoite 10 vuotta

•

Nuoren metsän hoitoon voi saada tukea, kun on kulunut 10 vuotta Kemera-lain
mukaisesta nuoren metsän hoidosta

Nuoren metsän hoidon tukea maksetaan 230 €/ha. Jos nuoren metsän hoidon yhteydessä
kerätään pienpuuta, voidaan tukea korottaa 220 €/ha, jolloin tuki hehtaarilla on 450 euroa.
Korotetun tuen edellytys on, että pienpuuta kerätään kuviokohtaisesti ja pääosin tasaisesti
eteläisessä ja keskisessä Suomessa vähintään 35 kiintokuutiota hehtaarilta ja pohjoisessa
Suomessa vähintään 25 kiintokuutiota hehtaarilta.

Tuki pienpuun keräämiseen
Tukea voidaan myöntää nuoren metsän hoidon yhteydessä pienpuun keräämiseen. Tukea on
haettava kirjallisesti ennen toimenpiteen aloittamista. Työn voi aloittaa heti hakemuksen
jättämisen jälkeen. Toimenpiteen toteuttamisesta on tehtävä toteutusilmoitus
Metsäkeskukselle.

Ehdot tuen myöntämiselle:
•

Pienpuuta on kerättävä eteläisessä ja keskisessä Suomessa vähintään 35 kuutiota
hehtaarilta, pohjoisessa Suomessa vähintään 25 kiintokuutiota hehtaarilta

•

Todennettava mittausasiakirjalla

---------------------------------------------------------------------------------------------Ensi kerralla torstain 21.01.2016 klubikokouksessa esitelmän pitää Toni Ilkka Seinäjoelta.
Arvonnan toimitti veli Pekka Latvanen ja palkinnon pokkasi veli Presidentti Kari Nirha.
Presidentti Kari Nirha kiitti veli Pekka Latvasta ja veljiä sekä päätti kokouksen.
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