
 RIIHIMÄEN-HYVINKÄÄN SEUDUN METSÄTILANOMISTAJAT 

JÄSENKIRJE 1/2021 

 
Hyvät yhdistyksemme Jäsenet! 
 
Jokohan koronatilanteessa alkaisi näkyä käännettä parempaan ja näin ollen siirtyminen 
normaalimpaan elämään tulisi mahdolliseksi?  
 
Metsissä työt ovat jatkuneet vilkkaina pitkästä aikaa kunnon talvikelien ansiosta. Tuotteiden 
markkinoilla näyttää hyvältä. Olisiko ainakin pienimuotoinen buumi tulossa, syksyllä olemme 
viisaampia? 
 
Yhdistyksemme vuosikokous 
 
Yhdistys piti sääntömääräisen vuosikokouksen Teams-kokouksena 10 jäsenen voimin. Johtokunta 
jatkaa entisellä kokoonpanolla paitsi Reijo Wihisen jättäydyttyä pois, hänen tilalleen valittiin Eero 
Halmesmäki. Nyt on syytä antaa suurkiitos Reijolle! Hän on toiminut pitkään yhdistyksen 
puheenjohtajana ja aktiivisena johtokunnan jäsenenä eri tapahtumien järjestelyissä esimerkillisellä 
tavalla.  
 
Johtokunta järjestäytyi ja on siis seuraava: Kalevi Pullinen pj., Heikki Liimatainen vpj., Andreas 
Johansson siht./talous, Eero Latostenmaa, Antti Laakso, Jarmo Suominen ja Eero Halmesmäki. 
 
Koronan karsiessa yhdistyksen toimintaa jo viime vuonna ja samoin tänä vuonna ainakin 
alkuvuoden osalta, vuosikokous päätti johtokunnan esityksestä puolittaa tilapäisesti tälle vuodelle 
jäsenmaksut, jotka siis ovat: yksittäinen jäsen 15e ja perhe 20e. Jäsenmaksulomake liitteenä.  
 
Nyt siis pääsevät uudetkin jäsenet etuhinnalla mukaan toimintaan, joten suositelkaa ihmeessä 
metsäasioista kiinnostuneita metsää omistavia tuttavianne mukaan. Liittyä voi sähköisellä 
ilmoituksella Etämetsänomistajien liiton sivulta tai ottamalla yhteys yhdistyksemme sihteeriin. 
 
Metsälehden jäsenetu 
 
Metsälehden jäsenetutilausmahdollisuus (90e) jatkuu tänäkin vuonna, ohje löytyy oheisen linkin 
takaa. 
 
Yhdistyksen juhlavuosi 2022 
 
Ensi vuonna yhdistyksemme täyttää 20 vuotta ja sitä varten asetettiin toimikunta valmistelemaan 
juhlavuotta. 
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Vuoden 2021 toiminta 
 
Tulevasta toiminnasta seuraavaa: 
 
1. Koronatilanteen salliessa järjestetään metsäretkeily/kävely kotitilani metsään Hausjärven 

Erkylässä ke.2.6. Kokoontuminen tilan pihapiirissä, os. Kuuselantie 370 klo.14, paikka on 
radanvarressa, Vahteriston eteläpuolella. Nähtävissä on metsänuudistusta, taimikonhoitoa, 
tuoretta ensiharvennusta, visakoivun ja pakurin kasvatusta.  Kierros kestänee runsaat 2 h, jonka 
jälkeen kahvia ja pikku purtavaa, sekä johtokunnan kokous. Ilmoittaudu 30.5. mennessä Kalevi 
Pulliselle, yhteystiedot alla. 
 

2. Viime vuodelta peruuntunut retkeily Lohjalle pyritään järjestämään yhdessä Hämeenlinnan 
yhdistyksen kanssa viikolla 36. kohteina Tytyrin kaivosmuseo ja Metsä Boardin kertopuutehdas. 
Asiasta tiedotetaan tarkemmin, kun mahdollisuudet toteutuksesta selviävät.  

 
3. Yhteinen syksyn metsäilta pidettäisiin Riihimäellä viikolla 43 ns. ”face to face” tapahtumana.  

 
4. Yhteistyökumppaneiden webinaareista tiedotetaan Etamolin ja yhdistyksemme kautta, 

http://www.etamol.fi/etusivu/  
 
 
Menestyksellistä metsän kevättä! 
 
Kalevi Pullinen, pj     Andreas Johansson, siht. 
045-3107119     040-7092861 
kalevi.pullinen@kolumbus.fi   andreas.johansson@kpmg.fi  
 
www.etamol.fi 
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