Kajaanin seudun metsänomistajat ry jäsenkirje 2/2021
Lunta on tänäkin talvena ollut riittävästi kainuun korkeudella. Routaa ei viime syksyllä tullutkaan
,mutta puun korjuu kelit ovat nyt hyvät ja jatkuu edelleen. Viime kesän myrsky puita korjataan
viellä pehmeimmiltä paikoilta. Aukkoja on tullut niinpä muista myös muokkaus ja jälkihoito joko
kylvämällä tai istuttamalla. Muista myös käydä tarkastamassa metsäsi viimeistään keväällä
lumien sulattua onko taimikoihin tullut hirvien aiheuttamia tuhoja.
Kemera laki muutttuu todennäköisesti 2 vuoden kuluttua ja hehtaari kohtaiset avustukset
pienenee. Siispä kannattaa hakea nyt taimikoille kemera avustusta, jos sellaisia taimikoita on
jollakin hoitamatta. Rahoitus päätöksen tultua on vuosi aikaa raivata kohde ja laatia toteutumis
ilmoitus.
Vuosikokous pidettiin 2.3.2021 Kainuun portissa. Luennoitsijana oli metsähoitoyhdistys Kainuusta
uusi toimitusjohtaja Marko Koskela . Hän kertoi metsänhoitoyhdistyksestä muutaman sanan ja
kävi läpi taimikon varhaishoidon tärkeydestä ja taimikon perkkauksen oikea aikaisuudesta.
Vuosikokouksessa valittiin yhdistyksen hallitus vuodelle 2021
Puheenjohtajaksi Outi Kivioja -Lääperi
Varapuheenjottajaksi Pertti Karjalainen

Varalle Risto Tolonen

Sihteeriksi Risto Haapakoski

varalle Eetu Tuovinen

Jäsen Reijo Määttä

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 tilata metsälehden tarjous hintaan 90.00 euroa, muuten 155.00 euroa. Jos tilaat
metsälehden maksat jäsenmaksun + metsälehden tarjous hinnan. Laita maksulomakkeeseen
viesti kenttään nimi ja postiosoite, että sihteeri pystyy toimittamaan metsälehdelle antamasi
tiedot. Tämä on Metsälehden jäsenetu yhdistyksen jäsenille. Metälehden tilaus alkaa 20.5.2021
ilmestyvästä numerosta ja on vuoden voimassa.
Metsäverotuksessa ovat vähennys kelpoisia jäsenmaksu ja metsälehti
Jos et tilaa 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 tiedossa Kainuussa tänä keväänä:

Metsätieinfo, Puolanka -verkkokoulutus 24.3.2020
Metsätieinfo, Paltamo -verkkokoulutus 25.3.2020
Metsätieinfo, Hyrynsalmi -verkkokoulutus 31.3.2020
Metsätieinfo, Ristijärvi -verkkokoulutus 1.4.2020
Metsätieinfo, Kuhmo -verkkokoulutus 8.4.2020
Mahlan valutuksen teoria, Kajaani 15.4.2020

Tapahtumia kannattaa seurata www.metsakeskus.fi/tapahtumat. Lisätietoa saa Anne Palkilta puh. 044 710
4219, anne.palkki@metsakeskus.fi

Luokkakoulutukset ja tapaamiset kasvokkain on nyt peruttu toukokuun loppuun saakka.

Tässäpä tämän hetken tiedot tapahtumista metsänomistajakerhon kirjeeseen.

Ystävällisin terveisin Kaisa Laitinen / metsäomistajapalvelujen asiantuntija

