
 RIIHIMÄEN-HYVINKÄÄN SEUDUN METSÄTILANOMISTAJAT 
 
JÄSENKIRJE 2/2020 
 
ARVOISA YHDISTYKSEMME JÄSEN 
 
Koronavirusepidemian takia maailma on mennyt mullin mallin. Aika näyttää kuinka syvä 
taantuma meillä on edessä vai toipuuko toiminta sulkujen jälkeen ja kuinka nopeasti? 
Metsät ovat kuitenkin auki ja kelit ovat mainiot metsänhoitotöitä ajatellen. Puukauppa ja 
puunhankinta toimivat siinä laajuudessa, kun tehtaat pyörivät. Ainakin hygieniatuotteille on 
nyt kysyntää. Iloinen uutinen oli se, että Metsä Group on päättänyt suursahan 
rakentamisesta Raumalle. 
Kuten edellisessä tiedotteessa kerroimme, niin yhdistyksemme kaikki kevään tapahtumat on 
peruttu ja vuosikokouskin on siirretty. Näillä näkymin seuraava aktiviteettimme on Rauta ja 
Petrooli syyskuun alussa, ellei sitäkin peruta. Tiedotamme sitä mukaan, kun asiat etenevät. 
Ainoa poikkeus edellä sanottuun on webinaari sukupolvenvaihdoksesta 21.4. klo.18. Sitä 
voi seurata kotikoneelta ilman ennakkoilmoittautumista tästä linkistä  
Myös monet muut metsäalan toimijat järjestävät webinaareja ja verkkokoulutusta, kannattaa 
seurata tietoa niistä toimijoiden omilta kotisivuilta. 
Äskettäin jaetussa ETAMOL.n sähköpostitiedotteessa on asiaa Liiton lähiajan toiminnoista. 

YHDISTYKSEN JÄSENMAKSU 

Pyydämme maksamaan yhdistyksemme jäsenmaksun 30e tai perhe 40e, huhtikuun aikana 
yhdistyksen tilille FI03 5396 0220 0116 89. 
Viestitietoihin merkintä: Jäsenmaksu 2020, ja nimet, keitä se koskee.  
Tiedotteen liitteenä on jäsenmaksulomake. 

METSÄLEHDEN TILAUSMAKSU 

Mikäli haluat Metsälehden jäsenetuhintaan (90 euroa), maksa vuositilaus suoraan Liiton 
tilille FI68 5711 1320 1409 54 huhtikuun aikana. Linkissä ohje tilaamiseen. 
https://www.edutjasenelle.fi/etamol  
Molemmat maksut ovat metsäverotuksessa vähennyskelpoisia. 
Jos saat tämän kirjeen postitse, on se merkki siitä, että tiedossamme ei ole 
sähköpostiosoitetta. Sen voit ilmoittaa sihteerillemme: andreas.johansson@kpmg.fi - myös 
osoitteenmuutokset.  
Pysytään terveenä, muistetaan turvavälit ja pestään käsiä! 
Ystävällisesti 
Kalevi Pullinen pj, 045 3107119 Andreas Johansson, siht./talous p.040 7092861 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__op.videosync.fi_metsawebinaari-2Dspv&d=DwIDaQ&c=vgc7_vOYmgImobMVdyKsCY1rdGZhhtCa2JetijQZAG0&r=4tTrWfl3nMms3PLEVlajDGm9j59PEJIebeaHinWjXhk&m=Xoz14wQavfvhqlNgfUWz6o2cTSoklU2HWRizHXA8T-o&s=NsTVDlhIQsAglSjwgUuany7DemzHahEdFpPEHBVaweA&e=
https://www.edutjasenelle.fi/etamol
mailto:andreas.johansson@kpmg.fi
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Jäsenmaksu 2020 
 
Yksittäinen jäsenyys 30 euroa 
Perhejäsenyys 40 euroa  
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