
 RIIHIMÄEN-HYVINKÄÄN SEUDUN METSÄTILANOMISTAJAT 
 
Jäsentiedote 1/2020 
 
Hyvät jäsenet! 
 
Hyvää ja menestyksellistä alkanutta vuotta ja vuosikymmentä. Tätä kirjoittaessani 12.1. sataa vettä ja 
nurmikot viheriöivät. Tähän mennessä on lumilapiota tarvinnut pari kertaa. Puunkorjuu on taas kertaalleen 
vaikeuksissa. Lunta ja talvea tarvitsevat kohteet ovat siirtyneet, joka tapauksessa talviaika jää lyhyeksi. 
Toivottavasti se tulee ja pian. 
 
On selvää, että tilanne vaikuttaa puumarkkinoihin. Nyt lienee turha kaupata talvea vaativaa kohdetta nopeaan 
korjuuseen. Puukauppamäärät jäivät viime vuonna selvästi edellistä vuotta pienemmiksi. Varsinkin tukkien 
kysyntä ja hinta alenivat. Tälle vuodelle ennustetaan tilanteen jatkuvan. Paras kysyntä lienee kuitupuulla, 
joten katseet kannattaa suunnata harvennuskohteisiin. 
 
Yhdistyksemme vilkas toiminta jatkuu alkaneena vuonnakin. Jäsenetuna Metsälehden vuositilausetu jatkuu 
edelleen, sillä muutoksella, että tilausmaksu (90e) maksetaan huhtikuun loppuun mennessä suoraan 
Etämetsänomistajien liitolle. Ohjeet tästä tulivat edellisen Etämetsänomistaja lehden mukana. Seuraavassa 
tulevia tapahtumia, merkatkaa nyt jo kalenteriin ja tervetuloa mukaan: 
 
— Metsäveroilta on ke.5.2. OP.n Riihimäen konttorin kokoustilassa klo. !8. (kahvitarjoilu 17.30) 

Järjestäjänä on Kanta- Hämeen metsänhoitoyhdistys, jonne meitä on kutsuttu. Ilmoittautumiset 
29.1.mennessä Piia Perälälle p.044 0337529 tai piia.perala@mhy.fi Mukaan mahtuu 30 henkilöä, joten 
kannattaa toimia ripeästi. 

 
— Yhdistyksemme vuosikokous on myös OP:n Riihimäen konttorin kokoustilassa ke.25.3. klo.18 

(kahvitarjoilu 17.30 alkaen) Ennen kokousta isännän (Op) puheenvuoro ja ajankohtaiskatsaus 
Metsäkeskuksesta. Tämä on samalla kokouskutsu. 

 
— Raivaussahan huolto- ja käyttökurssi pidetään Hyrian toteuttamana, Uudenmaankatu 249 A-talo, 

lauantaina 18.4. klo.10-16. Omat eväät ja oman raivaussahan voi ottaa mukaan. Kouluttajana on Jari 
Hämäläinen. Tervetuloa päivittämään omia raivaussahan käyttötaitoja. Kurssille mahtuu 8 (t.16 jolloin 
kaksi ryhmää) ensiksi ilmoittautunutta. Ilmoittautumiset pj:lle p.045 3107119 tai 
kalevi.pullinen@kolumbus.fi la.11.4. mennessä. 

 
— Kevätretkeily Lohjan seudulle on ke. 29.4. yhdessä Hämeenlinnan yhdistyksen kanssa. Kohteina Lohjalla 

on ainakin Tytyrin kaivosmuseo, Metsä Groupin kertopuutehdas ja mahdollisesti sotamuseo. Paluu illalla 
takaisin. Tästä lisää huhtikuun jäsenkirjeessä, kun ohjelma tarkentuu. 

 
— Mahdollisesti osallistumme Rauta- ja Petrooli tapahtumaan Riihimäen messupuistossa. 5-6.9. 
 
— Metsäilta Riihimäellä on ke 7.10. klo.18. 
 
— Metsäilta Hyvinkäällä on ke. 18.11. klo.18.  
 
Ehdotuksia metsäiltojen aiheiksi johtokunta ottaa mielellään vastaan. 
 
— Pikkujoulu 2.12. 
 
Talvea odotellessa! 
 
Kalevi Pullinen                                        Andreas Johansson 
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