
 RIIHIMÄEN-HYVINKÄÄN SEUDUN METSÄTILANOMISTAJAT 
 
JÄSENKIRJE 1/2018 
 
Hyvät yhdistyksemme jäsenet! 
 
Sateisen syksyn jälkeen saimme vihdoin kunnon talven tänne Etelä- Suomeenkin ja mitä 
parhaat puunkorjuukelit. Tehtaat saavat nyt täydennettyä raakapuuvarastojaan vallankin kun 
puukauppa käy vilkkaasti. Hinnat ovat lievässä noususuunnassa joten edellytykset 
puunmyyntiin ovat kaikin puolin hyvät. Tiesitkö, että leimikon voi nyt kilpailuttaa maksutta 
www.kuutio.fi palvelussa. 
Etämetsänomistajaliitto piti vuosikokousta Hämeenlinnassa. Ennen kokousta tutustuimme 
Vanajan kaukolämpövoimalaan, joka on merkittävä bioenergian käyttöpiste Etelä-
Hämeessä. Kokouksessa Liiton puheenjohtajaksi valittiin Jaakko Temmes, Rauno 
Nummisen 20.v puheenjohtajakauden jälkeen. Rauno ei liittoa kuitenkaan jätä, vaan jatkaa 
osa-aikaisena toiminnanjohtajana. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Irma Velling 
Imatralta ja Pekka Keloneva Helsingistä. 
Oman yhdistyksemme vuosikokous oli Op Riihimäen tiloissa. Johtokuntaan valittiin uutena 
Jarmo Suominen Hyvinkäältä Hilkka Ahosen luopuessa pitkän toimikauden jälkeen 
johtokunnan jäsenyydestä. Kiitos Hilkka yhdistyksen eteen tekemästäsi työstä. Muutoin 
johtokunta jatkaa entisellään. Seuraavassa tietoja tulevista tapahtumista, joihin olette 
tervetulleita osallistumaan: 
TO.26.4. klo. 18.00 on metsäilta Inkilänhovissa teemalla ”Onnistunut puukauppa” 
Tarjouspyynnöt, tarjousvertailut, korjuun ja katkonnan valvonta vaikuttavat kaikki 
lopputulokseen. Asiantuntijaksi tulee pitkällisen kokemuksen omaava Arto Mäkelä Metsä- 
Mäkelä Oy:stä. Tiedossa on siis todella mielenkiintoista asiaa. 
LA.19.5. on ETAMOL:n SM metsätaitokisat entiseen tapaan Evolla, lisätiedot Reijolta. 
KE.23.5. lähdemme kevätretkeilylle Punkaharjulle, jossa tutustumme Metsämuseo Lustoon 
ja Metsäntutkimuslaitoksen tutkimuskoealoihin. Voimme nähdä Suomen pisimmän puun 
sekä jalopuu- ja visakoivumetsiköitä. Retkeily on yhteinen Hämeenlinnan ja Lahden 
yhdistysten kanssa, bussi lähtee Riihimäen ABC.ltä klo.8.00, paluu illalla noin klo 21.00 
Matkan omavastuuhinta on 45-50 e. osallistujamäärästä riippuen. Ilmoittautuminen 13.5. 
mennessä Reijo Wihiselle puh. 0400 219 973, miel. tekstiviesti, tarkempi ohjelma 
osallistujille myöhemmin. 
Elokuun lopulla teemme tehdasvierailun Äänekosken uudelle biotuotetehtaalle. Palaamme 
asiaan ja muihin loppuvuoden tapahtumiin seuraavassa jäsenkirjeessä. 
Jäsenkirjeen liitteenä on Metsälehden jäsenetutarjous. Voit tilata Metsälehden vuosikerran 
maksamalla 90 euroa yhdistyksen jäsenmaksun yhteydessä, molemmat ovat 
metsäverotuksessa vähennyskelpoisia. Toimi nopeasti, sillä jäsenetu on voimassa 15.4.asti. 
 
 

http://www.kuutio.fi/


Mikäli haluat yhdistyksen ja Etamol:n (www.etamol.fi) jäsentiedotteet s-postilla, niin 
ilmoita s-postiosoitteesi yhdistyksen sihteerille. 
Muista loppuvuoden tapahtumista tiedotamme seuraavissa jäsenkirjeissä. Alla on tiedot 
jäsenmaksun maksamista varten, jonka pyydämme hoitamaan tässä kuussa. 
Kevättä odotellen! 
 
Kalevi Pulllinen, pj                                                 Andreas Johansson, siht./talous 
045 310 7119                                                          040 709 2861 
PS. Jäsenkirjeen postituksen on kustantanut Lähivakuutus, kiitos! 
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