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Jäsenkirje 2/2019
Kaunis, kuiva ja lämmin kesä on takana. On aika kääntää katseet alkavaan syksyyn ja
metsätapahtumiin. Vaalien jälkeen maa on saanut uuden hallituksen ja hallitusohjelman.
Paljon puhuttaa metsien hakkuumahdollisuudet ja tulevat investoinnit metsäteollisuudessa.
Metsätaloudessa on suhdannehuippu ohitettu ja kysyntä- sekä hintakäyrät osoittavat
alaspäin. Niin sahatavara kuin sellumarkkinatkin ovat heikentyneet kauppasotien ja
tuotantolisäysten seurauksena. Tulevaisuus on sumuisen epäselvä. Tämä vaikuttaa
vääjäämättä puun hintoihin ja mahdollisesti tuotantomääriin, kuitenkin puuntarve tehtailla
on edelleen suuri, joten kysyntää riittänee raaka-aineelle.
Yhdistyksemme suunnitelmissa on järjestää syksyn aikana seuraavat tapahtumat:
— Metsäilta Inkilänhovissa ke.9.10. Klo.18. Alustajaksi tulee Antti Koskimäki

aiheesta ”Metsätalous käännekohdassa”
— Varaus Metsäwebinaarille ti.29.10 klo.17.30-20.30 aiheena ”Erilaiset

metsänkäsittelymenetelmät ja niiden käyttömahdollisuudet.” Ulkopuolinen
asiantuntijapuheenvuoro toteutetaan verkon välityksellä ja paikalliset puheenvuorot
paikan päällä. Tiedotamme asiasta lisää kun yksityiskohdat ja paikka selviävät.
— Metsäilta Inkilänhovissa ke. 6.11.klo.18. Aiheena ”Vaihtoehtoja metsärahan

sijoittamiseen”, asiantuntijana on Hyvinkään seudun osakesäästäjistä Matti Rantalainen.
— Metsäilta 27.11.klo. 18. Illan teema ”Metsien merkitys hiilinieluna” Tiedotamme tästä

lisää, kun yksityiskohdat tarkentuvat.
— Pikkujouluteatteri Riihimäen teatterissa ke.4.12, klo.17. Ensin nautimme buffepöydän

antimista, teatteriesitys klo.19. ”Mielensäpahoittajan miniä” pääosassa Ilkka Heiskanen,
omavastuu 40 €, avec tilaisuus. Sitovat ilmoittautumiset lokakuun loppuun mennessä
puheenjohtajalle.
Muiden järjestämiä tilaisuuksia:
— Metsäretki Ahvenlammen ympäristöön, Mäntsälä, Hermanonkimaantie 132, ma.16.9.

Ensimmäinen retkikierros klo.15, toinen klo.17.30 lopuksi nokipannukahvit, Uudenmaan
mhy.
— Luento, ”Tiet, tärkeä osa puukauppaa” ke.18.9. klo.17.30 Hyvinkää Hyria auditorio,

Uudenmaankatu 249. Ilmoittautumiset 12.9.mennessä p.0196874333. Lisätiedot
molemmista www.uusimaa@mhy.fi
— Puunkorjuunäytös ti.17.9 klo.9-14, Savelantie, Hausjärvi. Kanta-Hämeen mhy.
— Tulevia tapahtumia on koottu aika kattavasti Metsäkeskuksen

sivuille.www.metsakeskus.fi
Kannattaa merkitä kiinnostavat tapahtumat kalenteriin jo nyt niin ei pääse unohtumaan.

Jatkossa pyrimme tiedottamaan entistä enemmän sähköpostin välityksellä, joten onko
osoitteenne ajan tasalla? Pyydämme ilmoittamaan muutoksista sihteerille.
Jos jäsenmaksunne vuodelta 2019 on vielä maksamatta, sen voi pikaisesti suorittaa
yhdistyksen tilille (myös teatteri) FI03 5396 0220 0116 89
HYVÄÄ JA TOIMINNALLISTA SYKSYÄ JA TERVETULOA MUKAAN
TAPAHTUMIIMME!
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