
Kajaanin seudun metsänomistajat ry jäsenkirje 2/2020

Lunta on tänäkin talvena ollut rii�äväs� kainuun korkeudella vaikka routaa ei viime  syksyllä 

tullutkaan ,mu�a siitä huolima�a  puuta on korja�u metsistä.  Muista  käydä tarkastamassa 

metsäsi viimeistään keväällä lumien sula�ua onko taimikoinin tullut hirvien aiheu�amia tuhoja.

Kemera rahoja jäi viimevuonna käy�ämä�ä. Kemera laki muu�tuu todennäköises� 2 vuoden 

kulu�ua ja hehtaari kohtaiset avustukset pienenee.  Siispä  kanna�aa hakea nyt taimikoille kemera

avustusta  jos sellaisia taimikoita on jollakin tekemä�ä. Rahoitus päätöksen tulua on vuosi aikaa 

raivata kohde ja laa�a  toteutumis ilmoitus.  

Vuosikokous pide!in 12.3.2020 Ravintola Wanhalla kerholla  Luennoitsijana oli 

metsähoitoyhdistys Kainuusta  Jukka-pekka Kleme!. Hän kertoi metsänhoitoyhdistyksestä ja 

lopuksi jä! tarjouksen meidän yhdistykselle taimikon hoitosta. Tarjous oli tosi edullinen. Jos 

kiinnostuit asiasta  ota yhtey�ä metsänhoitoyhdistykseen maaliskuun aikana. Tarjous on voimassa 

maaliskuun loppuun as�.

Vuosikokouksessa vali!in yhdistyksen hallitus vuodelle 2020

Puheenjohtajaksi  Ou� Kivioja -Lääperi

Varapuheenjo�ajaksi Per! Karjalainen   Varalle Sirkka Viljanto

Sihteeriksi  Risto Haapakoski varalle Eetu Tuovinen

Jäsen Reijo Mää�ä Varalla Ari Karppinen

Jäsen Kauko Pääkkönen varalla Ari Korhonen

Jäsenmaksun maksaminen       20.4.2020 mennessä

Jäsenmaksu  yhdeltä  henkilöltä on 30.00 euroa  ja perhe jäsenmaksu 50.00 euroa 

Samalla voit  �lata metsälehden tarjous hintaan 90.00 euroa  muuten 155.00 euroa.  Jos �laat

metsälehden  maksat   jäsenmaksun  +  metsälehden  tarjous  hinnan.   Laita  maksulomakkeeseen

vies�  ken�ään  nimi  ja  pos�osoite,  e�ä  sihteeri  pystyy  toimi�amaan  metsälehdelle  antamasi

�edot. Tämä on Metsälehden jäsenetu yhdistyksen jäsenille.

Jos  et  �laa  metsälehteä  maksat  vain  jäsenmaksun  hinnan  30.00  tai  50.00  euroa  20.4.2020

mennessä

Tilin NO  FI18 57600320173825

Saaja : Kajaanin seudun metsänomistajat ry 

Terveisin Risto Haapakoski sihteeri



Metsäkeskuksen koulutukset Kainuussa tänä keväänä
Inbox x

Laitinen Kaisa 14.02 (6

tuntia sitten)

Hei Risto!

 

Tällaisia tapahtumia verkossa tällä hetkellä �edossa Kainuussa tänä keväänä:

 

Metsä�einfo, Puolanka -verkkokoulutus 24.3.2020

Metsä�einfo, Paltamo -verkkokoulutus 25.3.2020

Metsä�einfo, Hyrynsalmi -verkkokoulutus 31.3.2020

Metsä�einfo, Ris�järvi -verkkokoulutus 1.4.2020

Metsä�einfo, Kuhmo -verkkokoulutus 8.4.2020

Mahlan valutuksen teoria, Kajaani 15.4.2020

 

Tapahtumia kanna�aa seurata www.metsakeskus.fi/tapahtumat. Lisä�etoa saa Anne Palkilta puh. 044 710 

4219, anne.palkki@metsakeskus.fi

 

Luokkakoulutukset ja tapaamiset kasvokkain on nyt peru�u toukokuun loppuun saakka.

 

Tässäpä tämän hetken �edot tapahtumista metsänomistajakerhon kirjeeseen.

 

Ystävällisin terveisin  Kaisa Lai�nen / metsäomistajapalvelujen  asiantun�ja




